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Lista de abreviaturas 

AR: Adiposity Rebound 

BIS: Boletim Individual de Saúde 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention 

DECO: Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

HPC: Hospital Pediátrico de Coimbra 

IMC: índice de Massa Corporal 

NHANES: National Health and Nutrition Examination Surveys 

OMS: Organização Mundial de Saúde 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 
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0. Resumo 

O rápido aumento, nas últimas décadas da prevalência da obesidade 

infantil, bem como a sua comorbilidade, leva-nos a pensar na necessidade de 

criar programas efectivos que revertam este verdadeiro problema de Saúde 

Pública classificado como uma epidemia global. 

Sendo considerada uma doença multifactorial cuja génese e 

desenvolvimento parecem resultar da interacção entre os efeitos ambientais, 

"factores modificáveis e os genes predisponentes para a patologia "factores não 

modificáveis. Vários autores5 10 chamam também a atenção para a possível 

existência de "períodos críticos" na infância, que de alguma forma poderão 

interferir no desenvolvimento da obesidade na idade adulta, nomeadamente a 

idade em que se verifica o chamado Adiposity Rebound (AR). 

O presente estudo teve como objectivo avaliar retrospectivamente a idade 

e a forma como se processou o AR, identificando factores desencadeantes numa 

população obesa do sexo feminino seguida na Consulta Externa de Nutrição do 

Hospital Pediátrico Coimbra (HPC). Estes foram correlacionados com o índice de 

Massa Corporal (IMC) dessas crianças aos dez anos e com o IMC dos Pais à 

data da recolha dos dados. 

Os dados foram recolhidos com base nos Boletins Individuais de Saúde 

(BIS), registos de processos clínicos do HPC, Centros de Saúde e Pediatras 

particulares. Foram estudadas cinquenta crianças do sexo feminino que 

correspondiam a 20,4% do total das crianças seguidas na Consulta Externa de 

Nutrição no início do estudo, tendo-se encontrado correlações fracas mas com 

significado estatístico entre o IMC aos 10 anos de idade e o IMC da Mãe, entre o 

IMC à nascença e a idade do AR, e entre o IMC da Mãe e o IMC do Pai. 
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A dimensão reduzida da amostra convida, evidentemente, a uma certa 

relativização das conclusões. Não impede, contudo, que se possa inferir uma 

série de considerações sobre a tão necessária prevenção da obesidade... 

1. Preâmbulo 

Nos últimos dias de Agosto, o furacão Katrina assolou a Nova Orleães, 

nos EUA. As imagens da devastação invadiram os ecrãs de televisão do mundo. 

Por entre as imagens mais flagrantes, mais chocantes, as da obesidade 

sobressaíam, largamente generalizadas na população. Ou, pelo menos, as da 

obesidade da população mais pobre, muitas vezes negra, vítima da catástrofe. 

Será porém a obesidade um fenómeno especificamente americano? 

Percamos as ilusões: num serão consagrado à obesidade, em 17 de Maio último, 

a televisão cultural franco-alemã Arte difundiu um longo documentário sobre a 

China, o Egipto e o México, intitulado "Bem-vindos à globesidade". Três países 

com raízes culturais completamente diferentes, cujas situações punham em 

evidência uma realidade: a obesidade está a alastrar pelo mundo fora, para além 

dos estilos de vida, para além das tradições culinárias, para além dos hábitos 

alimentares... 

Como prova disso, no mesmo serão televisivo, este primeiro 

documentário foi seguido de outro intitulado "A guerra dos quilos", consagrado 

desta vez à situação na Alemanha, na Grã-Bretanha e na França. E nele 

afirmava-se que a obesidade afectaria doravante cerca de 400 mil crianças 

europeias por cada ano que passa... 
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1.1. Introdução 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade constitui 

hoje, tanto nos países desenvolvidos como nos chamados países "em vias de 

desenvolvimento", um verdadeiro problema de Saúde Pública. Problema esse que 

a OMS classifica como uma epidemia global devida, em grande parte, ao 

crescente processo da globalização que percorre o mundo.1 

Com efeito, a obesidade tem vindo a aumentar de forma mais ou menos 

rápida, sobretudo nas últimas três ou quatro décadas, mas sempre ao ritmo do 

avanço da dita globalização. As maiores modificações recaem na alteração da 

dieta alimentar. Alteração que é ela própria consequência da expansão dos 

grandes centros produtivos onde impera a uniformização, e com simultânea 

introdução no mercado de alimentos com densidades energéticas cada vez mais 

elevadas produzidos pela indústria alimentar. Para agravar esta situção, o 

desenvolvimento e a globalização promovem cada vez mais o sedentarismo das 

pessoas.2 3 

Para melhor compreendermos este fenómeno da obesidade como 

epidemia, é fundamental entender o desenvolvimento do processo da chamada 

"modernização". Ou seja: perceber a passagem da ruralidade para a urbanidade e 

a consequente profunda alteração de toda a estrutura do padrão alimentar. 3 Até 

porque tal processo fomentou o consumo de alimentos hipercalóricos ricos em 

gorduras saturadas e em açúcares altamente refinados e, simultaneamente, 

pobres em fibras. Tais alimentos não faziam parte da alimentação do passado, 

nem tão pouco se enquadram na chamada dieta mediterrânea, fornecedora de 
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uma considerável diversidade alimentar, mas, muito mais morosa na forma de 

preparar e confeccionar. 

A própria habitação e o meio envolvente, sofreram profundas alterações. 

As dimensões da habitação foram reduzidas, com poucas ou nenhumas zonas de 

lazer e de convívio, crescendo em altura, fechando-se entre quatro paredes. É 

neste espaço confinado que as crianças se vêm envolvidas, acomodando-se a 

ele, na maioria das vezes com a cumplicidade dos pais. Aí passam várias horas 

por dia em frente da televisão ou de jogos de vídeo, sentados, quando não é 

mesmo deitados, ao mesmo tempo que, abarcam e emborcam, comendo tudo o 

que a publicidade nos média tão bem lhes sabe propor...4 

A prevenção e o combate à obesidade passa também pela necessidade, 

cada vez mais premente, dos poderes políticos definirem e projectarem novos 

tipos de "zonas habitacionais" mais susceptíveis de promover a saúde e o bem-

estar dos cidadãos. 

Sabe-se hoje que o desenvolvimento da sobrecarga ponderal e da 

obesidade nas crianças e adolescentes está relacionado com o risco de uma 

subsequente sobrecarga ponderal/obesidade no adulto, contribuindo deste modo 

para o aumento dos riscos de morbilidade e mortalidade prematuras.5 

Trabalhos desenvolvidos por vários investigadores apontam a existência 

desta correlação como um importante factor preditivo de risco de doenças a nível 

osteoarticular, cardiovascular e metabólico, com o aparecimento prematuro das 

dislipidemias, da hipertensão, da diabetes de tipo II, do hiperinsulinismo, da 

resistência periférica à insulina, das irregularidades menstruais, da asma, da 

apneia do sono e da esteatose hepática. 6 7 Também a depressão é favorecida 

pela baixa auto-estima que o facto de "ser gordinho" muitas vezes implica, na 
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medida em que constitui frequentemente motivo de troça e de exclusão de um 

grupo. 

A obesidade, definida como a acumulação excessiva de gordura corporal, 

resulta, normalmente, de um desequilíbrio contínuo entre a energia ingerida e a 

energia gasta. 8 A obesidade pode ser avaliada através de vários métodos, sendo 

os parâmetros antropométricos os mais frequentemente utilizados na prática 

clínica e nos estudos epidemiológicos. O que se explica pela facilidade de 

utilização e pela relação que é possível estabelecer entre o peso e a estatura 

através da fórmula concebida pelo matemático e estatístico belga Adolphe 

Quételet (peso/altura2), actualmente designada por índice de Massa Corporal 

(IMC). 

A utilização prática desta fórmula é devida ao facto de geralmente se 

verificar uma boa correlação entre o peso e a gordura corporal.9 10 Existem no 

entanto algumas excepções como, por exemplo, os indivíduos com retenção 

hídrica elevada ou com grande desenvolvimento muscular e/ou ósseo. 

Recentemente, os Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

publicaram as tabelas de percentis que foram revistas para crianças e 

adolescentes americanos. Neste novo grupo de percentis, os CDC introduziram o 

uso clínico das tabelas de percentis do IMC entre os dois e os vinte anos. Estas 

tabelas foram desenvolvidas a partir de dados do National Health Examination 

Survey (NHES) e de dados obtidos para crianças entre os dois e os seis anos, a 

partir dos National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES III).511 

A enorme importância destes percentis para a prática clínica em Pediatria 

e Saúde Pública resulta da possibilidade de se poderem prever e caracterizar 

mais precocemente os riscos a médio e longo prazo do desenvolvimento do 
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excesso de peso ou da obesidade. O que permite desde logo intervir nos factores 

desencadeantes, de maneira a assegurar uma melhor prevenção. 

Guo et a/afirmam que, em crianças e adolescentes com um IMC superior 

ao percentil 95, a probabilidade de virem a ter sobrecarga ponderal aos 35 anos 

de idade se situa entre os 62 e 98 % e que, entre as crianças do sexo feminino 

com um IMC superior ao percentil 95 até aos 8 anos, um terço corre o risco de se 

tornar obesa por volta dos 35 anos de idade.5 

Vários autores salientam a possível existência de "períodos críticos" na 

infância que irão, de uma forma geral, interferir no desenvolvimento da obesidade 

na idade adulta.5 10A identificação desses períodos críticos durante a infância 

assume especial relevância na medida em que torna possível corrigir mais 

precocemente a evolução dos IMC e os factores desencadeantes da obesidade. 

Permitindo assim não esperar pela idade adulta, quando as alterações 

patofisiológicas associadas à obesidade já estão instaladas e quando os hábitos 

alimentares e de sedentarismo já são mais difíceis de modificar.10 

Sendo a obesidade uma patologia de génese multifactorial, alguns 

autores distinguem dois grandes grupos: a que decorre de factores modificáveis e 

a que tem por origem factores não modificáveis. 12 Relativamente aos factores 

modificáveis, verifica-se, com efeito, que o peso corporal pode ser relacionado 

com a escolaridade, ocupação profissional, estado civil e condição socio

económica do adulto.13 Klesges et ai atribuem ao conjunto destes factores, onde 

incluem a ingestão alimentar e a actividade física, cerca de 13 % da variação do 

IMC. 14 Enquanto que aos factores não modificáveis, como o sexo e o número de 

familiares obesos, os mesmos autores atribuem-lhes aproximadamente 9 % da 

variação. 
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1.2. Argumentação teórica 

Durante o processo normal do crescimento ocorrem alterações profundas 

na composição do corpo humano. 

No que concerne à evolução normal do tecido adiposo, sabe-se que este 

passa por várias fases de desenvolvimento, induzindo, deste modo, alterações no 

índice de Massa Corporal. Este IMC aumenta rapidamente durante o primeiro ano 

de vida, devido ao aumento de tamanho do adipócito. Ao longo do ano seguinte, o 

IMC inicia um processo de redução devido à diminuição do tamanho do adipócito, 

podendo prolongar-se ainda pelo terceiro ano de vida, após o que irá permanecer 

praticamente estável durante alguns anos.1015 

Enquanto a proporção do tecido adiposo vai decrescendo, o 

comprimento/estatura vai aumentando, resultando deste tipo de desenvolvimento 

um aparente emagrecimento da criança, pelo que o IMC atinge então um valor 

mínimo. 14 O ponto onde o IMC atinge este valor é designado por adiposity 

rebound (AR) e deve ocorrer normalmente entre os cinco e os seis anos de idade. 

Segue-se depois a fase de aceleração do crescimento do IMC própria da pré-

puberdade, resultante do aumento gradual do número e do tamanho dos 

adipócitos. 1016 A idade em que ocorre o AR e o valor atingido por este podem 

constituir um dos períodos críticos para o desenvolvimento da obesidade.10 

Segundo vários autores, quando o AR se verifica numa idade precoce, ou 

seja, antes do quinto ano de vida, está normalmente associado a um IMC elevado 

na adolescência e no adulto jovem podendo, por isso, ser utilizado como um 

factor preditivo em relação à presença da obesidade futura.101718 Os factores que 
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influenciam a idade em que o rebound se processa e a influência que este 

representa sobre o desenvolvimento e prevalência da obesidade não estão ainda 

devidamente estabelecidos, pelo que a investigação nesta matéria terá ainda que 

ser aprofundada, com vista a esclarecer este ponto.16 

A compreensão e descodificação de quais os factores que influenciam ou, 

melhor, que conduzem à idade e ao percentil em que se processa o AR, pode 

facilitar a prevenção desta epidemia e identificar os mecanismos implicados na 

regulação do balanço energético. 

Dorosty et ai apresentam como possíveis mecanismos para um AR 

precoce um dos seguintes factores: 

1. diabetes gestacional, 

2. falta de controlo no fornecimento alimentar por parte dos pais no inicio 

da alimentação diversificada, dificultando ou impedindo a regulação da ingestão 

energética por parte dos lactentes, 

3. existência de associação significativa com o IMC dos pais.18 

Os mesmos autores referem ainda que, actualmente, o rebound se 

processa numa fase mais precoce do que há 20 ou 30 anos, ou até mesmo em 

relação a meados dos anos 1990, sugerindo que existe uma forte influência de 

factores ambientais no desenvolvimento deste fenómeno. 

Considerando que o rebound constitui um dos três períodos críticos no 

desenvolvimento da obesidade infantil18, decidimos elaborar o trabalho de estágio 

nesta área, devido a ser cada vez maior o número de crianças obesas enviadas à 

Consulta Externa de Nutrição do Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC). 
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2. Objectivo 

O objectivo deste estudo foi avaliar, de forma retrospectiva, em que idade 

se processou o efeito do adiposity rebound (AR) e quais os possíveis factores 

desencadeantes numa população obesa do sexo feminino seguida na Consulta 

Externa de Nutrição do HPC, correlacionando-os com o IMC dessas crianças aos 

dez anos e o IMC dos pais à data da recolha dos dados. 

3. Material e métodos 

3.1. Selecção da amostra 

Este estudo é constituído por uma amostra de 50 crianças do sexo 

feminino de raça caucasiana, seleccionadas a partir de uma população de 245 

meninas, que correspondiam a 70 % da população seguida na Consulta de 

Nutrição do HPC, aquando do início deste estudo. 

Os critérios de inclusão usados na constituição da amostra foram os 

seguintes: 

• terem aproximadamente 10 anos aquando da primeira consulta de 

Nutrição no HPC, 

• não terem tido acompanhamento nutricional até à data da primeira 

consulta de Nutrição no HPC, 

• terem registos de peso e altura desde a data de nascimento até ao 

inicio da primeira consulta de Nutrição, 

• ser possível calcular o IMC de cada progenitor, 

• ter sido autorizada por parte dos pais a sua inclusão no estudo. 
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De acordo com os critérios de inclusão enumerados, foi possível 

seleccionar 50 casos que correspondiam a 20,4 % do total das crianças do sexo 

feminino então seguidas na Consulta Externa de Nutrição do HPC. 

A existência de pais separados levou à necessidade de estabelecer 

contactos telefónicos e escritos para assegurar a comparência dos dois 

progenitores na consulta, de modo a tornar possível a obtenção dos dados 

indispensáveis para o cálculo do IMC de ambos os pais. 

3.2. Questões de metodologia 

Os registos do peso e da estatura destas crianças foram obtidos através 

do Boletim Individual de Saúde (BIS) ou, na sua ausência, através dos registos 

dos processos clínicos existentes no HPC, provenientes de outras consultas ou 

do serviço urgência, dos centros de saúde/médico de família ou ainda do pediatra 

particular. 

Os pais foram pesados e medidos directamente por nós, sempre nas 

consultas da manhã, tendo sido utilizada a balança com craveira incorporada da 

marca Seca (máx. 140Kg, d=0,1Kg) existente na Consulta Externa de Nutrição. 

Elaborámos para o estudo um impresso próprio (V. Anexo 1) destinado ao 

registo da data de nascimento, do peso e da altura dos zero aos dez anos, do 

peso e da altura dos Pais. Além destes dados, foram também registados o 

peso/altura de irmãos, dos Avós paternos e maternos, e ainda informações que 

nos pareceram importantes, como a existência de obesidade e diabetes na 

família. 
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Através dos dados antropométricos obtidos, calculámos o IMC de cada 

criança desde os zero aos dez anos de idade, com intervalos de um ano e os IMC 

actuais do Pai e da Mãe. 

O estudo foi inicialmente testado numa amostra piloto de 20 crianças, em 

que a recolha de dados se processava com intervalos de idade maiores, vindo a 

sofrer posteriormente alterações para registos anuais, de modo a ir deste modo 

ao encontro do que é recomendado na literatura internacional.11 

Todos os dados recolhidos foram inicialmente introduzidos e planificados 

no programa Microsoft Excel 2002 para Windows e, posteriormente, exportados 

para o programa de tratamento estatístico do programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). 

3.3. Análise estatística 

Para além da simples descrição dos dados, a estatística pretende ajudar 

a inferir até que ponto os resultados poderão ser representativos da população 

que está por trás da nossa amostra. Para tal, foram aplicados os testes 

estatísticos a seguir descritos. 

Toda a análise estatística foi feita com recurso ao programa SPSS, 

versão 12.0 para Windows, usando o teste Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

normalidade das distribuições das variáveis quantitativas. A análise estatística 

descritiva consistiu no cálculo da média e do desvio padrão (dp) para variáveis 

cardinais, e da frequência para variáveis nominais e ordinais. 

Para a comparação de médias de amostras independentes das variáveis 

quantitativas cuja distribuição se aproxima da normal, foi usado o teste de T de 
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Student. Para comparar as ordens médias de amostras independentes utilizou-se 

o teste Mann-Whitney. Para verificar a independência entre pares de variáveis 

nominais usou-se o teste do Qui-Quadrado. 

O grau de associação entre pares de variáveis quantitativas foi avaliado 

através dos coeficientes de correlação de Pearson (R) (correlações paramétricas) 

e de Spearman (p) (correlações não-paramétricas). 

Considerou-se19: 

• correlação muito forte quando |R| ou |p| pertence ao intervalo [0,9 ; 1] ; 

• correlação forte quando |R| ou |p| pertence ao intervalo [0,75 ; 0,9[ ; 

• correlação moderada quando |R| ou |p| pertence ao intervalo [0,5 ; 0,75[ ; 

• correlação fraca quando |R| ou |p| pertence ao intervalo [0,25 ; 0,5[ ; 

• correlação muito fraca quando |R| ou |p| pertence ao intervalo [0,0 ; 0,25[. 

Foi rejeitada a hipótese nula sempre que o nível de significância crítico 

para a sua rejeição tinha valor inferior a 0,05. 
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4. Resultados 

4.1. Caracterização da amostra 

Da distribuição das variáveis peso e comprimento à nascença, obtivemos 

uma média de 3514 g, dp=0,445 para o peso e uma média de 49,6 cm, dp=1,9 

para o comprimento. Dos IMCS do nascimento até aos dez anos, obtivemos as 

médias e o desvio padrão apresentados na (tabela 1) e no (gráfico 1): 

Idade 

(anos) 

IMC (kg/m2) Idade 

(anos) Média Dp 

0 14,3 1,3 

1 18,3 1,8 

2 17,8 2,8 

3 18,6 2,3 

4 18,5 2,5 

5 20,0 3,1 

6 20,7 3,1 

7 22,1 3,4 

8 23,4 3,1 

9 24,3 3,1 

10 25,1 3,2 

Tabelai Médias e dp dos IMC dos 0 aos 10 anos 
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Gráfico 1. Evolução do IMC médio da amostra 

Em relação ao IMC das Mães, encontrámos uma média de 29,6 kg/m2, 

dp=4,5 kg/m2e do IMC dos Pais, uma média de 28,7 kg/m2, dp=3,2 kg/m2. 

Distribuíram-se os Pais por classes de IMC, conforme apresentado na 

tabela 2. Verificámos que apenas 20,0 % das Mães e 12,0 % dos Pais eram 

normoponderais, sendo os restantes obesos ou com sobrecarga ponderal à data 

da consulta 10 anos das filhas: 

Mães Pais 

n % N % 

Normoponderais 10 20,0 6 12,0 

Com sobrecarga 

ponderal 
18 36,0 28 56,0 

Obesos 22 44,0 16 32,0 

Tabela 2. Classificação das Mães e dos Pais segundo os IMC 
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4.2. Evolução do IMC 

Com base nos resultados apresentados na tabela 1, construímos um 

gráfico onde se pode observar a evolução do IMC médio da amostra desde os 24 

meses até aos cento e vinte meses em comparação com as curvas de percentis 

(P) de IMC para as mesmas idades referidas no CDC.11 

24 36 48 60 72 84 96 108 120 

Idade (meses) 

Gráfico 2. IMC médios da amostra e curvas de percentis do CDC 

Através da análise do gráfico, verificámos que os índices de Massa 

Corporal médios da amostra em relação às curvas de percentis do CDC sobem 

ligeiramente entre os trinta e seis e os quarenta e oito meses, situando-se entre 

os percentis 93,3 e o 97,7. Verificamos ainda que dos sessenta aos cento e oito 
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meses progridem sempre acima do P 97,7, e que aos cento e vinte meses 

passam de novo para o P 93,3, mas próximo do P 97,7 

Posteriormente, correlacionámos os IMC à nascença, aos 10 anos de 

idade, da Mãe, do Pai e a idade a que se processou o AR tabela 3: 

IMC à nascença 
(kg/m2) 

IMC aos 10 anos 
(kg/m2) 

IMC da Mãe 
(kg/m2) 

IMC do 
Pai 

(kg/m2) 

IMC aos 10 
anos 

(kg/m2) 

R 

P 

0,126 

0,384 

IMC da 
Mãe 

(kg/m2) 

R 

P 

0,249 

0,081 

0,279 

0,050 

IMC do Pai 
(kg/m2) 

R 

P 

0,178 

0,217 

0,169 

0,240 

0,288 

0,043 

Idade AR 
(anos) 

P 

P 

0,308 

0,029 

-0,128 

0,374 

- 0,093 

0,523 

-0,041 

0,776 

Tabela 3. Correlações entre os IMC à nascença, aos 10 anos de idade, da Mãe, 

do Pai e a idade a que se processou o AR 

Encontramos correlações fracas mas com significado estatístico entre o 

IMC aos 10 anos de idade e o da Mãe, entre o IMC à nascença e a idade do AR, 

e entre o IMC da Mãe e o IMC do Pai. 
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5. Discussão 

A obesidade é uma doença multifactorial cuja génese parece resultar da 

interacção entre os efeitos ambientais e os genes predisponentes desta 

patologia.12 O que não impede que seja frequentemente atribuída a indícios do 

género "o aumento de peso é de família", como se se tratasse de facto de uma 

fatídica predisposição sem solução possível.20 

A expressão clínica da obesidade depende fundamentalmente de factores 

comportamentais onde se destacam a alimentação e o estilo de vida cada vez 

mais sedentário.2 3 Isto a par da aculturação dos padrões de consumo devida, em 

grande parte, à elevação do nível de vida. Padrões que em nada são orientados 

com vista ao bem-estar e à promoção da saúde.21 

A correlação encontrada no nosso trabalho entre o IMC à nascença e a 

idade do AR sugere que a prevenção da obesidade deve ter inicio no período da 

gravidez. 

Cristina Padez, Pedro Moreira e outros, vêm ao encontro desta 

recomendação quando dizem que" crianças que nascem com mais de 3500 

gramas têm um risco acrescido de virem a ser obesas na infância".22 

Dorosty et ai18 salientam também o facto de a obesidade dos pais estar 

associada a um AR precoce, o que por si só constitui um dos factores de risco do 

IMC elevado no início da adolescência e da obesidade na idade adulta.17 

A existência de uma correlação fraca, mas com significado estatístico, 

entre o IMC aos 10 anos de idade das meninas da nossa amostra e o IMC do 

grupo das Mães pode ser explicada, pelo menos em parte, pela tendência 

motivada através da similaridade da imagem, relatada em alguns trabalhos.23 
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Alguns trabalhos de investigação alertam para o facto de, se a obesidade 

não for de origem genética, então é porque resulta da ingestão de alimentos 

hipercalóricos, nomeadamente gorduras e açúcares.24 

Desta análise, e de forma indirecta, o que podemos inferir é que o peso 

do factor meio ambiente poderá ser um dos principais responsáveis pela 

obesidade, explicando de certa forma a correlação que encontrámos entre o IMC 

da Mãe e o IMC do Pai, em consequência da escolha de estilos de vida 

semelhantes. Aliás, "a família deve ser concebida não como o somatório de 

indivíduos mais ou menos autónomos, mas sim como uma entidade regida pelas 

suas próprias leis onde os indivíduos interagem uns com os outros".25 

A influência exercida cada vez mais pelos média, e mais particularmente 

pela televisão, quer pelos conteúdos dos programas, quer através do número de 

horas que o agregado familiar lhe consagra, torna mais fácil a compreensão da 

tendência para o crescente aumento do peso intra-familiar. 

Para o filósofo britânico Karl Popper, num célebre ensaio em que 

reivindicava "uma lei para a televisão", "ver televisão produz uma grande 

passividade no plano físico, que incita frequentemente as pessoas a consumirem 

alimentos, especialmente em crianças já obesas".26 "Pode também acontecer que 

a publicidade a produtos alimentares favoreça o consumo de alimentos pelo 

telespectador e a publicidade na televisão incida essencialmente na comida". 

Em Portugal, segundo um estudo recente da Associação Portuguesa para 

a Defesa do Consumidor (DECO), "tanto em número de anúncios, como em 

tempo de emissão, o sector da alimentação e das bebidas é o que tem maior 

peso na publicidade: um quinto dos anúncios exibidos integra-se neste sector".4 

Num outro estudo realizado no ano 2000, a mesma entidade pôs em evidência o 
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facto de a maioria dos anúncios em matéria de produtos alimentares dizerem 

respeito a chocolates, a cereais com açúcar e a produtos do género fast-food. 

Num artigo publicado há alguns meses pelo francês Le Monde com o 

título "La télévision, principale cause d'obésité chez les collégiens?" ("A televisão, 

principal causa da obesidade dos alunos do secundário?"), o célebre diário 

parisiense começa por perguntar "o que é que faz engordar as crianças?" 

Partindo de um estudo baseado num inquérito alimentar publicado no Bulletin 

épidémiologique hebdomadaire (BEH), Le Monde diz que "a frequência de 

sobrecarga ponderal é mais elevada entre os alunos que vêem habitualmente 

televisão à noite nos dias de aulas e durante a tarde nos fins de semana". 21 

Afirmação que reforça a análise de Karl Popper quando afirma que 

"independentemente da qualidade dos programas propostos, as crianças que 

vêem muita televisão lêem menos, brincam menos e sofrem mais frequentemente 

de obesidade do que as outras". 25 

A prevenção da obesidade é fundamental para que esta epidemia do 

século XXI possa ser travada a tempo. Para isso é necessário distinguir com 

clareza as principais causas e os períodos mais críticos da sua génese e 

desenvolvimento. 5 10 12 Estudos de seguimento (follow-up) de vários anos 

demonstraram que 30% das mulheres obesas tinham iniciado a sua obesidade no 

começo da adolescência, enquanto apenas 10 % a tinham iniciado no final da 

adolescência. Estes dados indiciam que o excesso de peso e/ou obesidade nas 

raparigas, sobretudo na adolescência, pode conduzir a uma elevada percentagem 

de obesidade na idade adulta.16 

Na nossa amostra, a média das idades em que se verificou o AR foi por 

volta dos dois anos de idade, como se pode verificar pelo gráfico 1. Por não 
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existirem percentis de IMC validados antes dos dois anos de idade, não é 

possível comparar o gráfico 1 com valores de percentis internacionalmente 

aceites e apenas apresentar a evolução do IMC desde o nascimento até aos dez 

anos das crianças que fizeram parte do nosso estudo. 

Contudo, se compararmos os resultados por nós obtidos dos IMC médios 

a partir dos dois anos, ao situá-los nas curvas dos percentis do CDC (gráfico 2) 

constatamos que aos vinte e quatro meses o IMC médio da nossa amostra se 

situa já bastante acima do percentil P 50 e que continuou a aumentar até 

ultrapassar o P 97,7 por volta dos cinco anos de idade. Ora é precisamente ao 

redor desta idade que se deve processar o AR normal, fisiológico, com um IMC no 

P 50, originando assim uma evolução dentro dos parâmetros normais e visíveis 

através da observação das curvas de percentis do CDC. 

Dentro dos parâmetros da normalidade, pode ser considerado como 

havendo risco de desenvolvimento de excesso de peso quando o IMC das 

crianças/adolescentes se situam entre os P 85 e 95 e risco de obesidade quando 

é superior a P 95. 28 Pela análise do gráfico 2 podemos concluir que estas 

crianças, actualmente seguidas na Consulta Externa de Nutrição do HPC por 

obesidade, já apresentavam riscos elevados desde idades muito precoces, quer 

por terem feito um AR antecipado, quer ainda porque o fizeram num IMC muito 

elevado. 

Temos consciência que um estudo de análise retrospectiva implica 

limitações inerentes ao próprio tipo de estudo. Quando se utilizam dados já 

recolhidos, há sempre que ter em conta o erro inerente às diferentes pessoas que 

possam ter feito e anotadas as avaliações, assim como à impossibilidade de 

intervir na metodologia da recolha dos mesmos, factos relevantes neste estudo. 
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Dois aspectos que limitam de certa forma o estudo: um é o tamanho da 

amostra e o outro é a dificuldade de encontrar crianças no nosso universo que 

preenchessem os critérios que o CDC indica, no sentido de se proceder à recolha 

de dados pelo menos de meio em meio ano. 

Devemos porém referenciar que esta amostra de 50 meninas retiradas da 

Consulta Externa de Nutrição do HPC, são exclusivamente seguidas apenas em 

relação à obesidade que já apresentavam à data do início do estudo. 
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6. Conclusão 

Tendo em consideração os resultados obtidos e as limitações 

assinaladas, podemos inferir que o IMC da criança aos 10 anos se relaciona com 

o IMC da Mãe, assim como este se relaciona com o IMC do Pai. Em relação ao 

AR, encontrou-se uma correlação entre a idade em que este se verifica e o 

respectivo IMC à nascença. 

Assim, a prevenção da obesidade tem de ser pensada de modo a 

envolver o maior número de responsáveis pela sua génese e desenvolvimento, de 

forma a minimizar os factores modificáveis. 

Não é possível prevenir a obesidade sem um ambiente promotor de 

saúde e bem estar, onde abundem projectos de cidades mais saudáveis, como as 

propostas em Setembro de 2000 em Itália, com o patrocínio e apoio da Unicef, 

tendo sido então criado o International Secretariat for Child Friendly Cities.29 

O objectivo deste movimento é a "criação de cidades onde a vida possa 

ser vivida por todos". Ou seja, cidades onde existam espaços de lazer que 

convidem ao convívio e à prática regular de actividades físicas, nomeadamente a 

andar a pé. 

A indústria alimentar tem não só de ser envolvida 30 como pressionada no 

sentido de produzir alimentos mais saudáveis, que seguramente serão os 

preferidos dos consumidores mais esclarecidos. Daí a enorme importância da 

educação alimentar. 

A par disso, é imprescindível a intervenção de todos os profissionais de 

saúde que, sensibilizados para os principais factores de risco e períodos críticos, 

saibam orientar correctamente as crianças, envolvendo porém sempre a família e 

o meio. 
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Destas cinquenta jovens que só nos chegaram à Consulta Externa de 

Nutrição do HPC para correcção do peso por volta dos dez anos de idade, 

ficamos agora a saber, através deste estudo, que deveriam ter sido orientadas 

nutricionalmente pelo menos a partir dos dois anos, de forma a prevenir ou evitar 

o crescente aumento do IMC que as levou à obesidade. Essa intervenção só é 

possível se os profissionais de saúde procederem sempre de forma correcta, 

fazendo os registos do peso e do comprimento/estatura no Boletim Individual de 

Saúde, ao longo de todas as consultas e estando atentos à evolução do IMC de 

cada criança, sobretudo nos períodos mais críticos do desenvolvimento. 

Julgamos, com a devida modéstia, que este trabalho será, se não 

pioneiro, pelo menos dos primeiros efectuados em Portugal, por não termos 

encontrado nenhum trabalho nas pesquisas que efectuamos sobre este tema em 

publicações portuguesas. 

No final ficou-nos a certeza que são muitas as dúvidas e questões que 

urge esclarecer, o que motivou uma vontade enorme de desenvolver novos 

trabalhos, na tentativa de identificar o maior número possível de causas e factores 

que possam contribuir para a prevenção desta pandemia que tem por nome 

obesidade. 

Se de alguma forma este trabalho vier a contribuir para alertar os 

profissionais de saúde para a existência de períodos críticos e para a 

necessidade de uma intervenção o mais precoce possível na prevenção e no 

desenvolvimento da obesidade, então o nosso principal objectivo terá sido 

alcançado... 
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