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RReessuummoo  

A crescente prevalência da obesidade em idade pediátrica é particularmente 

alarmante, constituindo uma real ameaça na qualidade de vida dos indivíduos e 

um grande problema de saúde pública.  

Embora a genética possa desempenhar um papel importante na ocorrência 

de obesidade, o seu dramático aumento deve-se, essencialmente, a um conjunto 

de factores ambientais, alimentação e actividade física, envolventes à 

criança/adolescente, e à enorme influência exercida pelo agregado familiar, pares 

e publicidade, responsáveis por muitas atitudes e comportamentos. 

Os aspectos psicossociais, afectivos, económicos e comportamentais, 

merecem destaque na abordagem da obesidade. Hábitos alimentares saudáveis, 

redução de actividades sedentárias e aumento da actividade física, são questões 

comportamentais desejáveis no processo de mudança. 

Além da terapia comportamental, também a terapia familiar é importante na 

alteração do estilo de vida dos filhos com excesso de peso/obesidade, até mesmo 

quando esta se alarga a todo o agregado familiar. No entanto, este tipo de 

abordagem pode não resultar de todo, sendo necessário recorrer a outras formas 

de tratamento, mais controversas, como a terapia farmacológica e cirúrgica. 

Sendo a obesidade uma das doenças mais frustrantes e difíceis de tratar, 

torna-se ainda mais importante aprofundar conhecimentos acerca das formas 

mais persuasivas de abordagem, contribuindo para o sucesso de tratamento. 

Tratando-se de uma patologia multifactorial é imprescindível a existência de uma 

equipa multidisciplinar, onde doente e família possam partilhar todas as vertentes 

compreendidas no tratamento do excesso de peso/obesidade em idade 

pediátrica. 
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AAbbssttrrcctt  

The increasing prevalence of pediatric obesity is particularly alarming, 

constituting a real threat in the quality of life of individuals and a major public 

health problem. 

Although genetics may play an important role in the occurrence of obesity, its 

dramatic increase is due, essentially, to a set of environmental factors, nutrition 

and physical activity, surrounding the child/adolescent, and to the enormous 

influence exerted by family, peers and advertising, responsible for many attitudes 

and behaviors. 

The psychosocial, emotional, economic and behavioral aspects deserve 

importance in the approach to obesity. Healthy eating habits, reduction of 

sedentary activities and increase of physical activity, are behavioral issues 

desirable in the process of change.  

Besides behavioral therapy, also family therapy is important in changing the 

lifestyle of children with overweight/obesity, even when it extends to the entire 

household. However, this type of approach may not work at all, being necessary to 

resort to other forms of treatment, more controversial, such as pharmacotherapy 

and surgery therapy.  

Since obesity is one of the most difficult diseases to treat, it becomes even 

more important to deepen knowledge about the most persuasive ways of 

approach, contributing to the success of treatment. Being a multifactorial disease 

is essential the existence of a multidisciplinary team, where patient and family can 

share all aspects included in the treatment of overweight/obesity in pediatric age. 

KKeeyy--WWoorrddss:: Childhood Obesity, Eating Behavior, Lifestyle, Eating Habits, 

Physical Activity/Sedentary; Family and Behavior Therapy.  
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IInnttrroodduuççããoo  

O excesso de peso e obesidade são definidos, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), como uma patologia do foro nutricional, caracterizada 

por uma anormal ou excessiva acumulação de gordura, o que contribui para o 

desenvolvimento de problemas de saúde(1). Refira-se ainda, que a obesidade 

resulta de um desequilíbrio entre a energia ingerida e dispendida, onde a 

alimentação e a actividade física são parte integrante deste processo(2). 

Obesidade é o mais frequente distúrbio alimentar, quer em países em 

desenvolvimento quer em países desenvolvidos(3). Devido à excessiva 

prevalência da obesidade, a OMS definiu esta doença como a epidemia do XXI, 

sendo de crucial importância perceber os factores que contribuem para o seu 

desenvolvimento(4).  

Algumas das causas possíveis para o aumento da prevalência da obesidade 

relaciona-se com a crescente mudança da dieta observando-se um consumo 

aumentado de alimentos densamente energéticos, ricos em açucares e gorduras, 

e uma diminuição da actividade física, com o consequente acréscimo do 

sedentarismo(1, 5). Além dos factores relacionados com a alimentação e com a 

actividade física, poderemos referir que os factores genéticos, ambientais, 

socioeconómicos, comportamentais e metabólicos podem igualmente contribuir 

para este desequilíbrio(4, 6).  

A obesidade é assim uma doença crónica, com uma génese multifactorial, 

que constitui uma real ameaça para a saúde(4). Nos últimos anos verificou-se um 

aumento da prevalência da obesidade, à escala global e particularmente, nos 

países Europeus(2, 4), afectando cerca de 10 a 40% da população(4). A elevada 

prevalência da obesidade em Portugal e o seu aumento anual, bem como a alta 
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morbilidade e mortalidade associada, faz com que esta doença seja 

preocupante(4).  

Embora as taxas de obesidade estejam a aumentar em todas as faixas 

etárias, o aumento da obesidade na infância e adolescência é particularmente 

alarmante(7). Actualmente, a obesidade nos jovens é considerada a doença 

pediátrica mais comum, constituindo um dos maiores problemas de saúde 

pública(4).  

De acordo com um estudo realizado pelo Internacional Group of Obesity, 

cerca de 155 milhões de crianças em todo o mundo sofrem de excesso de peso 

(o que corresponde a uma em cada dez)(8). 

Taxas de excesso de peso e de obesidade nas crianças e adolescentes 

subiram muito nas últimas duas décadas, sendo que cerca de 20% das crianças 

Europeias em idade escolar têm excesso de peso(9). Contudo, ao compararmos 

os valores de excesso de peso/obesidade nos países Europeus, verificamos que 

os países da região mediterrânea, nomeadamente Portugal e Grécia, apresentam 

uma prevalência idêntica à observada nos Estados Unidos da América e no Reino 

Unido(10). Um estudo realizado em 2002 revelava que cerca de 32% das crianças 

Portuguesas tinham excesso de peso ou mesmo obesidade(11) e um outro estudo 

de 2006, acrescentava que Portugal era o segundo país Europeu com maior 

prevalência de excesso de peso e obesidade infantil (36%), imediatamente a 

seguir à Itália(12). Já nas crianças Suecas do sexo feminino, com 4 anos de idade, 

verifica-se que a obesidade aumentou de 1% em 1982 para 6% em 2002(13), e 

dados actuais, indicam que cerca de 20% destas têm excesso de peso, e 4 a 5% 

têm obesidade(13).  
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Nos últimos 30 anos, a prevalência da obesidade tem aumentado para mais 

do dobro entre as crianças Americanas, nomeadamente, entre 5 a 12.4% em 

crianças dos 2 aos 5 anos, e entre 6.5 a 17% em crianças dos 6 aos 11 anos(14). 

Além disso, nesta população o número casos de obesidade, em adolescentes, 

mais do que triplicou em igual período, de 5% em 1980 para 17% em 2006(7). Nos 

Estados Unidos da América a obesidade desenvolvida durante a infância tem 

apresentado uma evolução acentuada, sendo que 30% das crianças tem excesso 

de peso e 15% são diagnosticadas como obesas(15). A África do Sul é um 

exemplo de um país em desenvolvimento onde, utilizando os critérios do 

Internacional Obesity TasckForce, a prevalência de excesso de peso (incluindo 

obesidade) foi encontrada em 25% das meninas entre os 13-19 anos, valor 

semelhante à média dos Estados Unidos da América (apesar de que o número de 

crianças com obesidade na África do Sul tenha sido inferior em 7%)(8). 

Segundo a OMS, os valores da obesidade, poderão atingir cerca de 50% da 

população mundial em 2025, se não forem adoptadas medidas drásticas(4). 

Além disso, a obesidade geralmente persiste na idade adulta, logo, as 

crianças obesas estão em maior risco de desenvolverem uma variedade de 

comorbilidades metabólicas e cardiovasculares, juntamente com o aumento das 

taxas de mortalidade(16-17). 

Ao traçado deste panorama juntam-se os diversos riscos e problemas para a 

saúde. Para além das complicações metabólicas associam-se problemas físicos e 

psicológicos, relevantes a curto e a longo prazo(3). Assim, além das múltiplas co-

morbilidades (doenças cardiovasculares(7, 18), hipertensão arterial(18), 

hiperlipidemia(16), comprometimento da tolerância à glicose(16, 18), problemas 

gastrointestinais e pulmonares(7), complicações ortopédicas(7), diabetes mellitus 
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tipo 2(16, 18-19), entre outras) as crianças e adolescentes apresentam também um 

risco acrescido de dificuldades comportamentais e psicossociais(9, 20). 

A obesidade é uma doença difícil de tratar, onde a intervenção preventiva é 

o mais importante(21), contudo acções direccionadas para esta patologia devem 

incluir não só a prevenção como também o tratamento(22) realizadas através de 

uma abordagem coerente, constituindo uma prioridade de saúde pública(3).  

A influência das situações socioeconómicas e afectivas em casos de 

excesso de peso e obesidade devem também ser analisadas sobre a perspectiva 

daqueles que dela sofrem, visto que muitas vezes, os que desta doença 

padecem, se tornam vulneráveis ao estigma social e aos preconceitos 

envolventes(9).  

Este trabalho, pretende ser uma reflexão crítica, bem como uma chamada 

de atenção aos procedimentos e abordagem de uma equipa multidisciplinar, no 

tratamento de excesso de peso e obesidade da criança e adolescente, tendo por 

base aspectos psicossociais, afectivos e comportamentais na importante 

mudança de estilos de vida da criança/adolescente e de todo o agregado familiar. 

 

11..  OO  qquuee  éé  sseerr  JJoovveemm  OObbeessoo??  

A obesidade em idade pediátrica é um problema de saúde sério que pode 

causar um conjunto de anomalias que tendem a persistir na vida do adulto(5, 16, 23).  

Como já foi anteriormente referido, a génese do excesso de peso e 

obesidade assenta no desequilíbrio energético positivo que ocorre por longos 

diferentes períodos de tempo(3), isto é, a ingestão energética é superior à energia 

dispendida(2). A homeostasia da energia é regulada por uma forte inércia, por um 
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complexo processo neuro-hormonal e metabólico, mantendo a composição 

corporal individual (3).  

O diagnóstico e a definição de obesidade em idade pediátrica são difíceis e 

controversos(24). Desta forma, o uso do Índice de Massa Corporal (IMC), razão 

entre o peso (kg) e a altura2 (m), surge como um método fácil de avaliação, de 

considerável sensibilidade, sendo eleito para classificar o estado nutricional e 

para definir o excesso de peso e os diferentes graus de obesidade em idade 

pediátrica(24). Verifica-se que a criança e o adolescente apresentam uma dinâmica 

particular de crescimento, logo não se poderá utilizar o valor absoluto do IMC(24). 

Assim, recorre-se a tabelas de comparação, baseadas em estudos populacionais, 

onde o valor de IMC esteja percentilado(4, 24). Assim, define-se excesso de peso 

ou risco de obesidade quando o IMC é igual ou superior ao percentil 85 e inferior 

ao percentil 95, e a obesidade quando os valores de IMC são iguais ou superiores 

ao percentil 95, para sexo e grupo etário(25).  

Problemas psicossociais e comportamentais, poderão levar a criança obesa 

a manifestar uma baixa auto-estima, insatisfação corporal e sintomas 

depressivos. Estas crianças são muitas vezes vítimas da estigmatização social e 

de estereótipos negativos(8-9, 17, 23, 26). Tudo isto são potenciais factores que podem 

afectar a adesão ou motivação por parte da criança, na adopção de 

comportamentos mais saudáveis(7).  

 

22..  OObbeessiiddaaddee  ee  CCoommppoorrttaammeennttooss  

O acto de comer é um fenómeno complexo baseado em algumas premissas, 

designadamente, na necessidade biológica, numa fonte de prazer pautada por 
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influências socioculturais, que determinam o padrão de consumo alimentar, e que 

permitem a interacção entre diversas culturas(27-28).  

Os hábitos alimentares das crianças e dos adolescentes são profundamente 

influenciados por um conjunto de factores inerentes à actual sociedade 

consumista(24). Assim, a sociedade em geral, pais e/ou outros membros do 

agregado familiar e pares moldam os hábitos alimentares das crianças e dos 

adolescentes, aos quais se junta o forte contributo da publicidade e dos media em 

geral, o contexto social em que se efectua a ingestão de alimentos, para além da 

influência genética e das experiências alimentares precoces(24). 

Embora os factores genéticos(6) possam desempenhar um papel importante 

na ocorrência de obesidade, o seu dramático aumento deve-se, essencialmente, 

a um conjunto de factores ambientais envolventes ao ser humano(24), como por 

exemplo, o ambiente familiar, que parece ter um impacto significativo sobre o 

padrão de consumo alimentar e sobre a obesidade infantil(6, 29). Mais uma vez, o 

comportamento alimentar e o padrão de actividade física podem ser definidos 

como os dois grandes factores favoráveis ao aparecimento da obesidade(24).  

É durante os primeiros anos de vida que a criança adquire muitos dos seus 

atributos físicos e das suas estruturas sociais e psicossociais(30). Tem-se 

observado que os padrões alimentares não saudáveis persistem na idade adulta 

sendo importante lutar desde cedo por hábitos alimentares saudáveis, onde se 

inclui uma ingestão óptima de alimentos e nutrientes fundamentais para um bom 

estado de saúde(30).  



Abordagem Individual e Familiar da Obesidade em Idade Pediátrica 7 
 

Porto, 2010 Carolina Sofia Vasconcelos 

 

22..11..  AAttiittuuddeess  ee  CCoommppoorrttaammeennttooss  AAlliimmeennttaarreess  

O desenvolvimento de atitudes e de comportamentos relacionados com a 

alimentação da criança e do adolescente é realizado através de um processo de 

aprendizagem, onde o ambiente parece exercer forte influência(31). 

O comportamento alimentar pode ser definido por um conjunto de acções 

estabelecidas entre o ser humano e os alimentos. Geralmente, os 

comportamentos alimentares são adquiridos através da experiência directa com a 

comida, da imitação de modelos, da disponibilidade de alimento, do estatuto 

social, do simbolismo afectivo e das tradições culturais(29).  

O comportamento alimentar individual estrutura-se a partir de um conjunto 

específico de dimensões comportamentais que dizem respeito à própria 

alimentação(29). Está demonstrado que o comportamento alimentar, nas crianças 

e adolescentes, apresenta uma estabilidade temporal relativa, sendo que o 

padrão alimentar familiar apresenta um papel relevante no comportamento 

alimentar dos jovens, constituindo assim um possível factor modificador 

fundamental na prevenção da obesidade infantil. No entanto, é relevante 

reconhecer, que para além disto, existe um conjunto complexo de factores que 

determinam as atitudes e os comportamentos alimentares do indivíduo, os quais 

sofrem fortes influências familiares, biológicas e sociais(29).  

Assim sendo, o comportamento alimentar tem sido, conceptualizado em 

função do ambiente e da sociedade(32), onde família e sociedade 

influenciam os padrões alimentares dos mais novos e sendo responsáveis pelo 

aparecimento do excesso de peso/obesidade(33). 
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22..22..  CCoommppoorrttaammeennttoo  PPssiiccoo--aaffeeccttiivvoo  

A obesidade pediátrica está associada muitas vezes a alterações do 

comportamento alimentar, contribuindo para uma maior dificuldade de integração 

do meio social, levando a que estas crianças e adolescentes apresentem certas 

alterações psicológicas e afectivas, tais como, a depressão, a baixa auto-estima, 

a distorção e insatisfação com a imagem corporal, ansiedade, entre outros(34). 

Observa-se que a preocupação com o peso começa durante a infância(35). 

Cramer e Steinwert referem que crianças com cerca de 3 anos atribuem 

características negativas à figura de uma criança com excesso de peso, 

escolhendo esta figura como uma das quais elas não querem ser parecidas, e 

rejeitando a possibilidade de a ter como companheira(36). 

Ao contrário do que se pensa, a rejeição social não motiva a criança a 

perder peso, mas leva ao efeito oposto, pois elas relatam lidar com o estigma 

comendo mais e recusando uma conduta alimentar correcta(37).  

A psicologia passou mais de 40 anos a investigar as atitudes do indivíduo 

para com o excesso de peso e a potencial característica estigmatizante(38). 

Evidências empíricas de vários anos mostram que, às pessoas com excesso de 

peso, são usualmente atribuídos um amplo leque de estereótipos negativos(39-40), 

e consequentemente, estes sofrem de descriminação em muitas áreas da sua 

vida, como no trabalho, sistema de saúde, educação e relações interpessoais(37). 

Os estereótipos associados muitas vezes ao excesso de peso da criança 

têm muito em comum com as características atribuídas aos adultos com 

obesidade: sujo, preguiçoso, feio, estúpido, doente e com poucas habilidades 

académicas, sociais, atléticas e artísticas, são alguns desses atributos(9, 41). Não é 

de estranhar que a criança com excesso de peso/obesidade seja vulnerável a 
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sintomas depressivos, baixa auto-estima e insatisfação corporal(9). Estes aspectos 

relacionados com a estética e com a atracção física das pessoas, adquirem um 

importante papel nas relações pessoais das crianças desde uma idade muito 

jovem(9). Embora a prevalência e magnitude deste problema seja controversa, é 

de salientar o impacto durante a adolescência no bem-estar psicológico(17, 42). 

Baixos níveis de auto-estima são mais observados em adolescentes obesos do 

sexo feminino, em populações clínicas de grupos etários mais elevados e em 

populações caucasianas(42-43). Paulina Nowicka et al, demonstra que a auto-

estima é mais baixa em indivíduos obesos, especialmente adolescentes do sexo 

feminino, sendo que o tratamento e a abordagem neste grupo etário deverá ter 

especial atenção(17). 

Relativamente à insatisfação corporal, ela parece ser influenciada por 

factores biológicos, psicológicos e socioculturais(44). Estudos recentes têm 

sugerido que os efeitos dos diversos factores de risco na insatisfação corporal 

podem começar na pré-adolescência(45).  

Desde idades muito jovens, que crianças e adolescentes das sociedades 

ocidentais idealizam a magreza e associam à obesidade um conjunto de 

características negativas que nada têm a ver com o tipo de corpo(9).  

Um estudo realizado numa população Coreana sugere que as 

crianças/adolescentes obesas, tal como as ocidentais, sofrem de insatisfação 

corporal, o que pode contribuir para a baixa auto-estima, sugerindo que a saúde 

mental dos jovens obesos pode ser influenciada, em parte, pelo nível de 

satisfação com o seu peso corporal e aparência física(45). Concluí ainda, que a 

insatisfação corporal parece estar fortemente relacionada com a obesidade 

pediátrica, contribuindo para níveis baixos de auto-estima em crianças obesas(45). 
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Segundo o estudo de Cortese et al, é possível que o tamanho corporal 

contribua para um humor depressivo. Nos adolescentes estudados, sintomas 

depressivos levaram ao aumento do apetite e à diminuição da actividade física, 

que por sua vez levam ao aumento de peso(46). Além disso, de acordo com as 

teorias psicossociais sobre a negativa auto-avaliação e auto-rejeição é possível 

que o incumprimento das normas socioculturais acerca do corpo e do peso 

estejam relacionadas com os níveis de sintomas depressivos(47). A criança desde 

muito cedo interioriza que ter excesso de peso é um aspecto negativo, sentindo 

vergonha e carregando consigo o estigma de ser gorda(48). 

Vários estudos têm demonstrado que pessoas obesas que têm restrição 

alimentar sentem efeitos negativos maiores relacionados com o comportamento 

alimentar do que aqueles que não estão em restrição alimentar(49). Em pessoas 

obesas, afectos negativos, como a raiva, o tédio, a ansiedade, o stress, a 

depressão e a solidão, tem tendência a aumentar a ingestão alimentar, levando 

ao consumo excessivo de alimentos(50). 

22..33..  CCoommppoorrttaammeennttoo  FFaammiilliiaarr  ee  SSoocciiaall  

A forma de se alimentar, preferências e rejeições de determinados alimentos 

estão fortemente condicionados pelo contexto familiar e social desenvolvido 

durante infância, período onde a maioria dos hábitos e práticas alimentares são 

implementadas(27, 51).  

Alguns estudos indicam que o comportamento alimentar dos pais está 

relacionado com a ingestão alimentar e com o desenvolvimento de obesidade nos 

seus filhos, e que este vínculo pode ser particularmente mais evidente entre mães 

e filhas(52-53). Através do seu próprio comportamento (servindo de modelo), os pais 

influenciam o estilo alimentar dos filhos e as suas escolhas alimentares(54).  
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Para além de uma contribuição genética no processo da obesidade, traços 

do comportamento alimentar são caracterizados à semelhança familiar(6). O 

ambiente familiar parece ser o maior determinante do comportamento alimentar 

das crianças e adolescentes, contudo a contribuição genética não pode ser 

excluída(6).  

Outro aspecto a ter em consideração, relativamente à influência familiar no 

comportamento alimentar dos filhos, diz respeito ao contexto social em que a 

família está inserida(33). Na família moderna as decisões alimentares são 

discutidas e negociadas frequentemente com os filhos, que de certa forma 

acabam por influenciar estas decisões através da insistência e da manipulação(55). 

A exposição repetida da criança aos modelos familiares gera um estímulo 

condicionado que faz com que os mesmos associem determinados alimentos com 

eventos específicos (festas ou castigos), exercendo-se desta forma um efeito 

modulador sobre o comportamento alimentar(27, 51). É importante que a criança 

associe o início da refeição à sensação de fome e relacione o parar de comer com 

a sensação de saciedade, de forma, a que esta aprenda a comer com 

moderação(54, 56). Os pais podem exercer uma importante influência sobre o 

tamanho das porções, sobre a modelagem das mesmas e ainda sobre uma série 

de outras variáveis(57). Contudo, estes, apesar de tentarem controlarem o 

ambiente familiar, não conseguem controlar todas as atitudes diárias dos seus 

filhos, principalmente no que diz respeito aos alimentos disponibilizados no 

mercado(57). Para além disso, influenciam também a capacidade destes para 

controlar a ingestão alimentar, tempo de duração e a frequência das refeições(54, 

56).  
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Ainda neste contexto será indispensável mencionar que a criança tem uma 

auto-regulação alimentar inata. Um estudo da relação entre pais e filhos durante a 

hora das refeições, encontrou uma alta percentagem de progenitores que 

induzem os seus filhos a comer mais do que eles necessitam(58). 

É facilmente observável que uma família de indivíduos com obesidade 

apresente ingestão alimentar excessiva, sedentarismo, bem como um 

relacionamento complicado entre os membros da família(59). Verifica-se ainda que 

pais obesos têm uma menor preocupação com o comportamento alimentar dos 

seus filhos obesos, onde a educação e a informação nutricional correcta é 

praticamente inexistente(60). 

Em 1983, Brownell et al, avaliaram um programa que consistia na 

modificação do comportamento alimentar, nutricional e de exercício físico(61). 

Estes chamam à atenção para a terapia intervencional individual e familiar(61).  

Os pais não são as únicas pessoas que modelam e influenciam o 

comportamento alimentar dos seus filhos(33, 62). À medida que as crianças vão 

crescendo a influência da família sobre o comportamento alimentar vai sendo 

menor, sendo substituída por outros influenciadores(63), pois o adolescente torna-

se progressivamente autónomo nas suas escolhas alimentares(63).  

Os pares exercem também uma forte influência nos comportamentos 

alimentares da criança e do adolescente(33). Feunekes et al, observam que 19% 

dos alimentos consumidos por adolescentes eram semelhantes aos consumidos 

pelos seus amigos. Mais especificamente, foram encontradas associações 

relativamente ao tipo do leite utilizado no café, bebidas alcoólicas, e vários snacks 

alimentares, incluindo batata frita(64), ou mesmo a ingestão de alimentos ricos em 

gorduras saturadas(33). 
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A televisão, através da publicidade, é um grande influenciador das escolhas 

alimentares da criança. Sendo considerada como uma estratégia de marketing, 

torna-se um meio essencial para o incentivo de determinados tipos de 

alimentos(65). Além disso, é importante referir que desde cedo as crianças 

começam a assistir à televisão(33), e este comportamento tem sido associado a 

padrões de consumo alimentar específicos(33). 

Crianças que pertencem a famílias em que a visualização da televisão é 

prática comum à hora da refeição, apresentam um menor consumo de frutas e 

legumes e maior de pizza, salgadinhos e refrigerantes(66). As diferenças no padrão 

de consumo alimentar podem ser consequência da publicidade televisiva(33).  

Os alimentos são os mais fortemente publicitados durante a programação 

infantil na televisão, sendo muitos relacionados com refeições rápidas ou ricas em 

açúcar e gordura(33). Um estudo revelou que, durante 12 horas de televisão, ao 

sábado de manhã, um total de 225 anúncios foram transmitidos, dos quais 71% 

foram de produtos alimentares e 80% eram anúncios de alimentos de baixo valor 

nutricional(67).  

Na verdade, a investigação tem documentado que a visualização de 

televisão por parte das crianças está positivamente associada com pedidos e 

consumo de alimentos publicitados, e com a disponibilidade dos pais para os 

comprarem(33, 67).   

22..44..  IInnfflluuêênncciiaa  ddoo  NNíívveell  SSoocciiooeeccoonnóómmiiccoo  ee  CCuullttuurraall    

A cultura pode ser definida como a partilha de valores, crenças, e práticas de 

um grupo e pode dominar os comportamentos individuais, afectando os seus 

pensamentos, sentimentos, aceitação e adopção de mensagens educativas para 

a saúde(68-69).  
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Tem sido demonstrado que a qualidade e variedade alimentar da ingestão é 

desigual nos diferentes grupos étnicos. Estas disparidades podem estar 

relacionadas com as diferenças sociodemográficas ou culturais dos tipos de 

alimentos servidos e dos métodos de preparação(33). Um estudo recente concluiu 

que a ingestão de gordura foi menor nos Asiático-Americanos e maior nos Afro-

Americanos, que os Asiático-Americanos tiveram uma ingestão de produtos 

lácteos significativamente mais baixa do que os Afro-Americanos, Hispânicos e 

Hispânicos não caucasianos, sendo que nos Hispânicos se verificou a menor 

ingestão de legumes(70). 

Raparigas Afro-Americanas apresentam atitudes e comportamentos 

relacionados com o peso incutidos através da cultura de base, bem como, dos 

contextos em que estão inseridas, tendo por referência o tamanho corporal da 

família e dos amigos(69). 

Tendencialmente mães com menor nível de escolaridade são 

significativamente mais sensíveis aos preços quando comparadas com mães que 

apresentam maior nível de escolaridade(5). Também mães com alguma educação 

universitária ou com o ensino universitário completo estão associadas a filhos 

com um menor IMC(5, 71-72). Por outro lado, mães que trabalham a tempo inteiro ou 

em part-time comparativamente às que não trabalham, associasse um aumento 

do IMC dos filhos(5) e outro estudo observa que o trabalho de um grande número 

de horas executado pelas mães se relaciona com o elevado peso da 

criança/adolescente(71). Também um maior consumo de hidratos de carbono, 

proteínas, fibras, folato, vitamina A e cálcio, e de alimentos como legumes e 

produtos lácteos são observados em famílias com maior nível de literacia(33, 70). O 

tempo de preparação das refeições é cada vez mais escasso, além disso, tanto o 
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pai como a mãe trabalham fora de casa, logo este é um factor determinante das 

escolhas alimentares, o que por sua vez vai dificultar a mudança dos 

comportamentos alimentares saudáveis(33). 

Não obstante, outros factores podem ser indicados como comprometedores 

da escolha alimentar, tais como o preço, a aptidão ao uso e a marca(73). Estudos 

recentes procuram avaliar a importância dos factores económicos, tais como, 

preços dos alimentos nos locais de venda, disponibilidade e preço de refeições no 

de restaurante, no peso dos indivíduos(5). O baixo custo e a alta conveniência de 

alimentos de elevada densidade energética são apontados como elementos 

responsáveis no contributo da crescente prevalência da obesidade(5, 74). Hoje em 

dia, tem-se verificado que um individuo de um nível socioeconómico mais baixo 

considera o preço um factor determinante da sua escolha alimentar(5), podendo o 

impacto dos factores socioeconómicos na obesidade ser mediado, em parte, 

pelos baixos preços dos alimentos ricos em energia(2).  

Powell & Bao, estudaram a importância do preço dos alimentos e a 

disponibilidade alimentar de baixo custo com o IMC das crianças e verificaram 

que um aumento de 10% no preço da fruta e vegetais leva a um aumento de 0.7% 

no IMC das crianças. Globalmente, o estudo sugere que as políticas fiscais dos 

preços dos alimentos podem ter efeitos modestos, mas mensuráveis, no peso das 

crianças entre os 6-17 anos de idade. Relativamente ao estrato socioeconómico, 

os resultados mostram-nos que as famílias com menor rendimento são mais 

sensíveis ao preço de alguns alimentos como fruta e vegetais, comparativamente 

às que apresentam maior rendimento(5). 

Diversos economistas defendem que a mudança tecnológica, através de 

uma produção eficiente e em massa, tem também contribuído para a epidemia da 
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obesidade nos Estados Unidos da América, pois esta contribuiu para a diminuição 

do preço por caloria(5, 75-76).  

 

33..  MMuuddaannççaa  ddooss  EEssttiillooss  ddee  VViiddaa  

Recomendações na mudança dos estilos de vida no sentido de manipular a 

ingestão calórica equilibrada, reduzindo actividades sedentárias e aumentando a 

actividade física espontânea e organizada deve ser a primeira prioridade na 

abordagem terapêutica(77). 

Adoptar um estilo de vida saudável, composto por uma alimentação 

equilibrada e exercício físico, durante a infância é mais facilmente seguido do que 

na vida adulta diária(78). Parece que o grande desafio é desenvolver formas 

eficazes de mudança de estilo de vida(79).  

33..11..  HHáábbiittooss  AAlliimmeennttaarreess  

Tal como já foi referido anteriormente, os hábitos alimentares são 

influenciados por um conjunto de factores. 

Há poucos estudos longitudinais, que relacionam o desenvolvimento de 

excesso de peso, em crianças e adolescentes, com o consumo energético ou 

composição da dieta, durante um período controlado de tempo(80-81). Estudos 

longitudinais realizados durante longos períodos de tempo não demonstraram que 

a composição da dieta ou o consumo de energia está relacionado com diferenças 

significativas no ganho de peso na infância(80-81). 

Na avaliação dos factores alimentares de risco real alimentar para a 

obesidade pediátrica, em vez do consumo de energia simples, deverá ter sido tido 

em conta, não só o consumo de alimentos, bem como, a contemporaneidade dos 

hábitos alimentares (consumo elevado de panificação, bebidas açucaradas, doces 
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ou de alimentos de baixa qualidade nutricional, diminuído consumo de frutas e 

vegetais, padrões de refeições diárias e sua distribuição energética), padrões de 

actividade física, nível socioeconómico e cultural(3) em que a criança está inserida.  

 A palatabilidade das refeições e dos alimentos de alta densidade 

energética estão interligados, promovendo um maior consumo energético devido 

à quantidade e qualidade dos alimentos consumidos(3). Comer alimentos pouco 

densos, como frutas, verduras e sopas, mantém a saciedade, e reduz o consumo 

de energia(82). 

A frequência de refeições diárias tem sido inversamente associada à 

prevalência de sobrepeso(83), no entanto, não há dados suficientes e estudos 

longitudinais que comprovem tal facto(3).  

O consumo de snacks entre as refeições, o elevado consumo de alimentos 

ricos em gordura (lanches, batatas fritas, hambúrgueres) e tamanho das porções 

tem aumentado entre as crianças e adolescentes durante a última década(3), 

assim como o consumo de refrigerantes, todos eles contribuindo para o maior 

ganho de peso(3, 84). De uma forma geral, a combinação de todos estes factores 

poderá estar relacionada com o aparecimento do excesso de peso/obesidade em 

crianças e adolescentes(3, 24). 

 Incentivar estilos de vida saudáveis deverá ser efectuado desde idades 

muito precoces. Os domínios de intervenção devem incluir a promoção do 

aleitamento materno e introdução correcta da alimentação diversificada, passando 

pela ingestão diminuída de alimentos e bebidas açucaradas, aumento do 

consumo de frutas e legumes, incentivo do pequeno-almoço diariamente, dando 

preferência a refeições realizadas em casa contrapondo com a alimentação fora 
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de casa, diminuição do consumo de alimentos densamente energéticos e escolha 

de porções apropriadas à idade(85). 

Será bom lembrar que o objectivo do tratamento da obesidade não é apenas 

a redução do peso, mas também a mudança de estilos de vida e a redução, a 

longo prazo, dos factores de risco associados a esta patologia(3, 78). E não menos 

importante será a correcta noção de que os períodos críticos para o ganho de 

peso são no início de idade escolar(86) e na puberdade(87). 

33..22..  AAccttiivviiddaaddee  FFííssiiccaa  vvss  SSeeddeennttaarriissmmoo  

A actividade física é definida como um qualquer movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos que resulta num aumento substancial da 

energia dispendida sobre o gasto energético em repouso(19).  

A relação entre actividade física e obesidade durante a infância é complexa, 

e é influenciada pelo normal crescimento e pela maturação da criança(88), e os 

estudos sobre actividade física e adiposidade na infância são controversos(24, 88). 

Contudo, tem-se observado que em crianças e adolescentes com excesso de 

peso/obesidade a massa gorda é favoravelmente reduzida com o aumento da 

actividade física, sendo que populações jovens que são fisicamente activas têm 

níveis mais baixos de adiposidade, em comparação com aquelas que são 

sedentárias(89). Desta forma, a actividade física é considerada uma meta na 

mudança do comportamento, tanto na prevenção como no tratamento desta 

doença(90-91).  

Diminuídos níveis de actividade física podem estar relacionados com a 

pobreza, tipologia de habitação, limitações físicas, efeitos climatéricos adversos e 

com a falta de segurança na zona de residência(92). Aliado a estas situações, 

prende-se o nível de actividade física dos pais, fortemente ligado ao grau de 
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actividade física/sedentarismo dos filhos(93-94). Sendo os pais os modelos, cabe a 

estes incentivar adequadas, seguras e supervisionadas oportunidades de 

actividade física. As actividades familiares partilhadas deverão promover a 

actividade física, através de diferentes iniciativas como passeios e jogos ao ar 

livre(90). 

Um estudo realizado por Lindsey et al, menciona que as crianças filhas de 

mães activas tinham duas vezes mais susceptibilidade de serem activas do que 

os filhos de mães inactivas. Crianças em que ambos os progenitores eram activos 

tinham 5,8 vezes mais hipóteses de ser activos comparativamente com crianças 

nas quais ambos os pais eram inactivos(95). Outro estudo, que examinou os estilos 

e os comportamentos parentais, observou que as mães que demonstram um 

estilo parental autoritário têm crianças que reportam elevados níveis de actividade 

física e baixos níveis de comportamentos sedentários(96). 

Nas populações mais jovens a maneira mais comum de actividade física 

está relacionada com a escola(90). Andar a pé para a escola, aulas de educação 

física e as actividades desportivas organizadas em ambiente escolar, são tudo 

formas que contribuem para os jovens aumentarem a sua actividade física(95).  

As crianças/adolescentes obesas são significativamente menos activas do 

que os normoponderais, verificando-se um gasto menor em actividades de 

intensidade moderada ou elevada, comparativamente aos seus homólogos de 

peso normal(90, 97).  

Na idade pediátrica, estilos de vida activos estão positivamente 

correlacionados com o desenvolvimento de competências motoras(90, 97). 

Paralelamente a isto, a actividade física regular tem sido ligada a um aumento da 



20 Abordagem Individual e Familiar da Obesidade em Idade Pediátrica 
 

Porto, 2010 Carolina Sofia Vasconcelos 

 

auto-estima e do auto-controlo, e à diminuição de ansiedade e depressão 

principalmente nos adolescentes(90). 

Verifica-se um decréscimo de actividade física diária ao longo das últimas 

décadas, sendo mais acentuado durante a adolescência(24), principalmente nas 

crianças obesas(90) e de uma forma mais marcada no sexo feminino(24). Torna-se 

importante incentivar a criança e o adolescente para a manutenção ou aquisição 

de bons hábitos de exercício físico(78).  

 A maioria dos estudos documenta uma relação entre as horas passadas a 

ver televisão e a magnitude da obesidade. De facto, o tempo gasto diariamente a 

ver televisão ou a jogar jogos de computador, quer à semana quer ao fim de 

semana, e independentemente do sexo e da idade, tem aumentado nos últimos 

anos(24).  

Actividades sedentárias foram negativamente relacionadas com o gasto 

energético total. De certa forma, a melhor maneira de aumentar o gasto 

energético é diminuir o tempo dispendido em actividades sedentárias, onde a 

redução do número de horas a ver televisão leva a um menor ganho de peso nas 

crianças(86). Kaur et al, revelaram que existe uma associação directa entre o valor 

de IMC e o número de horas a ver televisão, sendo que os adolescentes que 

visionavam, por dia, mais de 2 horas, apresentavam 2 vezes mais risco de serem 

obesos, comparativamente aos que viam menos de 2 horas(98). 

Por outro lado, um maior número de horas passadas a ver televisão está 

associado a uma diminuição da actividade física, a uma maior ingestão de 

“snacks” e, logo, a um maior valor de IMC e de adiposidade, sobretudo em 

adolescentes(24).  
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Recomendações consensuais na prevenção da obesidade aconselham que 

as crianças e os adolescentes realizem diariamente, pelo menos, 60 minutos ou 

mais, de actividade física moderada(91). Paralelamente a esta recomendação, a 

Academia Americana de Pediatria, aconselha a não serem ultrapassadas mais de 

2 horas por dia de visualização de televisão em idade pediátrica(99). 

Por fim, poder-se-á afirmar que tanto as crianças como os adolescentes 

beneficiam com a redução dos comportamentos sedentários e com a prática 

regular de actividade física. Alguns estudos revelam ainda que actividades 

específicas como dançar ou andar a pé apresentam benefícios grandes para a 

saúde e bem-estar(100). 

33..33..  FFaaccttoorreess  IInntteerrvveenniieenntteess  nnaa  MMuuddaannççaa  ddoo  CCoommppoorrttaammeennttoo  

A forma mais eficaz de tratamento da obesidade pediátrica consiste na 

prevenção(24), mas sempre que as medidas de prevenção não existam ou não 

tenham tido sucesso(24), muitas formas diferentes de tratamento da obesidade têm 

sido investigadas, envolvendo dieta, exercício físico, medicação e cirurgia(22).  

Partindo do princípio que a obesidade é uma "doença aprendida” possível de 

curar pela "reaprendizagem", a terapia comportamental terá que ser uma parte 

integrante num processo de sucesso(79).  

A alteração do comportamento do obeso não significa um controle 

insuficiente de estímulo ou comportamento recompensador pois este pode 

resultar num aumento da ingestão de alimentos(78). Estes hábitos podem ser 

quebrados em pequenas sequências, como por exemplo, a frequência de 

mastigação, de refeições, entre outros. Os pais são considerados como um 

reforço dos hábitos alimentares das crianças(78). 
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A reestruturação do ambiente comportamental inclui atitudes e 

comportamentos saudáveis, os quais têm por base a monitorização, a definição 

de objectivos, onde se envolvem conceitos sobre alimentação e exercício físico, 

controlo de estímulos, resolução de problemas afectivos(101). 

Neste sentido, diferentes tipos de psicoterapia têm sido usadas no 

tratamento da obesidade pediátrica considerando-se as mais importantes a 

terapia familiar e a terapia cognitiva(78). A idade é um factor determinante, tanto no 

sucesso como na escolha da estratégia de intervenção(24, 78). É mais fácil criar e 

manter hábitos alimentares saudáveis quanto mais precocemente forem 

iniciados(102-103). Assim, em crianças até aos 6-7 anos, pelas seus traços 

cognitivos e emocionais, bem como pela total dependência comportamental 

relativamente às decisões parentais, o trabalho deverá ser totalmente realizado 

com o agregado familiar(24, 102-103). 

O tratamento individual vai adquirindo maior importância com o crescimento, 

muito embora na adolescência tardia a terapia familiar seja novamente 

reconhecida como importante. Com os adolescentes, o plano de mudança deverá 

ser totalmente acordado e trabalhado com o próprio, incentivando-o e 

responsabilizando-o pelo seu tratamento(102-103).  

Incluir a família no tratamento da obesidade pediátrica é importante(104-105). A 

terapia familiar é a base para o desenvolvimento psicológico e é o factor que mais 

influencia a qualidade de vida do jovem(106-107). Sempre que se utiliza este método 

verifica-se 40% mais de sucesso do que o tratamento convencional, que inclui 

aconselhamento alimentar e de actividade física, bem como seguimento 

médico(79). 
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Existem várias formas de prestação terapia familiar, mas os princípios 

básicos são os mesmos, envolvimento de toda a família para discutir os 

problemas e dar soluções. Por outro lado, o ciclo de vida familiar é também 

importante, pois as necessidades não são as mesmas em todos os agregados 

familiares(79). 

Este tipo de abordagem, parece ainda, ter uma eficácia maior durante a fase 

da puberdade(78). As técnicas de abordagem usadas visam uma entreajuda na 

mudança do estilo de vida pela própria família, responsabilizando-a pela própria 

mudança. Cabe ao técnico de saúde tentar convencer a criança/adolescente 

obesa a perder ou manter o peso, ensinando-a a alterar os seus hábitos 

alimentares errados(79).  

Um estudo realizado por Flodmark et al, mostrou que na intervenção usando 

a terapia familiar centrada não na mudança de comportamentos específicos 

relacionados com a alimentação e exercício físico, mas sim, no clima emocional 

familiar e nos recursos para o enfrentar as situações, as crianças apresentaram 

uma perda de peso significativa relativamente ao grupo de controlo(104).  

A terapia comportamental também tem sido usada em ambiente escolar. O 

programa consiste na modificação comportamental, na educação nutricional e de 

actividade física, onde pais e professores estão envolvidos(78). Um estudo 

realizado sobre este tema revelou uma diminuição média de 4,4kg de peso em 

crianças com este programa(78).  

 

44..  OOuuttrraass  AAbboorrddaaggeennss//CCoonnttrroovvéérrssiiaass  

Parece consensual que a mudança do estilo de vida é o pilar do tratamento 

da obesidade em todas as idades(108), contudo em situações de obesidade severa 
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e sobretudo na obesidade que se iniciou durante a infância permanecendo até à 

adolescência, este programa de alteração do estilo de vida é muitas vezes 

ineficaz(24). Assim, nos últimos anos, têm sido discutidas abordagens mais 

agressivas para o tratamento da obesidade pediátrica, como é o caso da 

farmacologia e da cirurgia bariátrica(24, 108). Será necessário frisar que estas duas 

últimas terapias serão a última opção, e deverão ser efectuadas apenas quando a 

abordagem comportamental falhou(24, 108-109).  

Antes de se considerar a terapia farmacológica ou a cirurgia bariátrica, o 

adolescente obeso e a sua família deverão participar num intensivo programa de 

modificação dos estilos de vida para o tratamento da obesidade. Os adolescentes 

que não tiveram sucesso com os programas formais de modificação do estilo de 

vida são candidatos para as outras abordagens(108).  

No entanto, será importante mencionar que a intervenção cirúrgica em 

adolescentes é considerada um tópico controverso, não existindo linhas 

orientadoras estabelecidas para o tratamento cirúrgico das crianças e 

adolescentes com obesidade mórbida, tal como há para os adultos(109). 

44..11..  TTeerraappêêuuttiiccaa  FFaarrmmaaccoollóóggiiccaa    

A Sociedade Endócrina recomenda que a terapêutica farmacológica seja 

reservada para adolescentes com um IMC superior ao percentil 95, ou àqueles 

com um IMC maior ou igual ao percentil 85 mas menor ou igual ao percentil 95 

com uma comorbilidade associada, tal como a hipertensão ou diabetes 

mellitus(110). 

A terapêutica farmacológica está reservada aos adolescentes que não são 

capazes de perder peso através de programa intensivo de mudança 

comportamental. Embora actualmente nenhuma droga esteja aprovada para ser 



Abordagem Individual e Familiar da Obesidade em Idade Pediátrica 25 
 

Porto, 2010 Carolina Sofia Vasconcelos 

 

utilizada no tratamento da obesidade em crianças, poderão ser usados no 

tratamento da obesidade em adolescentes, apenas a sibutramina (Meridia) e 

orlistat (Xenical)(24, 101, 108).  

A sibutramina é um inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina, 

causando perda de peso através da supressão do apetite e produzindo uma 

sensação de saciedade(24, 108). Não existem indicações para o uso deste fármaco 

em crianças, e recomendações para o uso na adolescência são a partir dos 16 

anos(108), estando contra-indicado o seu uso na presença de hipertensão 

arterial(108). Um estudo com adolescentes, demonstrou que a sibutramina em 

combinação com a terapêutica comportamental induz significativamente mais 

perda de peso do que o seu placebo combinado com terapia comportamental(111). 

Relativamente ao orlistat, este é um potente e irreversível inibidor das 

lipases gástricas e pancreáticas, reduzindo a acção das destas enzimas que 

actuam na absorção da gordura(101, 108). A toma de orlistat apenas está aprovada 

em adolescentes com idade superior a 12 anos e com diagnóstico de obesidade 

severa(108). Um estudo realizado em adolescentes demonstrou que a toma de 

orlistat levou à diminuição do IMC, do perímetro da cinta e da gordura corporal 

comparativamente com o seu placebo(112).  

É importante notar que a terapêutica farmacológica trabalha conjuntamente 

com a diminuição da ingestão calórica e com o aumento da energia dispendida. 

Os profissionais de saúde que trabalham com crianças obesas, como o 

nutricionista, devem continuamente enfatizar a importância da alimentação e do 

exercício no alcance e manutenção da meta desejada(101). 
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44..22..  TTeerraappêêuuttiiccaa  CCiirrúúrrggiiccaa    

Quando a terapêutica comportamental não tem sucesso, na presença de 

comorbilidades associadas à obesidade e após a maturação psicológica e física 

do adolescente poder-se-á pensar em recorrer à terapêutica cirúrgica(24).  

Segundo as mais recentes directrizes Europeias interdisciplinares sobre 

cirurgia da obesidade severa, esta, em idade pediátrica, deve ser considerada 

quando existe a oferta de uma abordagem multidisciplinar que envolva 

competências pediátricas relacionadas com a cirurgia, nutrição e a gestão 

psicológica(113). Este mesmo trabalho refere um conjunto de critérios de selecção 

de doentes para a cirurgia relativos à obesidade em idade pediátrica(113). 

No que diz respeito às técnicas utilizadas estas podem ser divididas em 3 

grupos, isto é, as restritivas, mal-absortivas e as combinadas(113-114). As restritivas 

produzem a perda de peso pois elas ajudam o paciente no controlo da porção 

alimentar, produzindo uma saciedade precoce(114). Dentro destas deverá ser 

considerado o balão intra-gástrico (procedimento temporário) e a bandoplastia 

ajustável(24). O primeiro tem-se mostrado como uma opção sem grande sucesso 

na redução do IMC no adolescente com obesidade mórbida(115). No que respeita à 

bandoplastia os resultados mostram uma redução no IMC em adolescentes, 

contudo, um estudo realizado recentemente, também em adolescentes com 

obesidade severa, refere que a perda de peso pelos pacientes não é tanta como 

as expectativas(108, 116), pois os pacientes voltam a ganhar peso(116), isto poderá 

acontecer porque os pacientes com a banda não são encorajados a 

comportamentos alimentares saudáveis(24). 

Nos procedimentos mal-absortivos a capacidade de absorção do tracto 

gastrointestinal é limitada apenas a uma porção controlada, não muito grande, do 
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mesmo, o que leva a uma estreita absorção de nutrientes, tais como vitaminas, 

minerais e proteínas. Relativamente a estes procedimentos, têm de ser 

considerados o by-pass ileo-jejunal e o by-pass gástrico com ansa em Y(114). O 

primeiro tem tido bastante sucesso na perda de peso mas como é associado a 

complicações graves raramente é tido como opção(114). No segundo, estudos 

demonstram que os adolescentes têm uma perda de peso sustentável e 

considerável(108, 117), mas está também associado a possíveis complicações a 

curto e longo prazo, no entanto tem sido utilizado mais frequentemente(108). Os 

procedimentos anteriormente designados de combinados usam componentes de 

restrição e de mal-absorção(114). 

Os adolescentes candidatos à cirurgia bariátrica devem ser seleccionados 

muito cuidadosamente através de uma verdadeira abordagem multidisciplinar 

envolvendo pelo menos pediatras, nutricionistas, psicólogos, cirurgiões e também 

a família dos pacientes(109). 

 

55..  CCoonncclluussõõeess  ee  CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss  

A obesidade é uma doença, de génese multifactorial, em que a energia 

consumida se sobrepõe à energia dispendida pelo indivíduo, levando assim a um 

desequilíbrio homeostático. Este é um problema de saúde pública que afecta 

largamente os países de todo o mundo, e Portugal, não sendo a excepção à 

regra, tem visto os números desta patologia a crescerem ao longo dos anos. Em 

idade pediátrica a obesidade é a doença mais comum, que muitas vezes se 

difunde até à idade adulta sendo associada a várias comorbilidades. 

A obesidade é uma doença difícil de tratar, onde a prevenção se torna 

imprescindível. É importante perceber as diferentes formas de abordagem da 



28 Abordagem Individual e Familiar da Obesidade em Idade Pediátrica 
 

Porto, 2010 Carolina Sofia Vasconcelos 

 

obesidade infantil, sem esquecer a influência dos factores psicossociais, 

psicoafectivos, comportamentais económicos e culturais associados a esta 

patologia, e assim combater esta epidemia. 

Os comportamentos alimentares são adquiridos ao longo da infância onde a 

sociedade, os pais e outros membros do agregado familiar, os pares, a 

publicidade e os media em geral exercem uma forte influência. 

A obesidade pediátrica, sendo uma doença muitas vezes associada a 

características negativas e à estigmatização social leva a que crianças e 

adolescentes apresentem algumas alterações psicológicas e afectivas, tais como 

depressão, baixa auto-estima, distorção da imagem corporal e insatisfação com a 

mesma, ansiedade, entre outros. Por vezes, este comprometido estado emocional 

na adolescência pode significar um impacto no bem-estar psicológico, bem como 

no bem-estar físico. 

Desta forma, o tratamento da obesidade em idade pediátrica deve iniciar-se 

com a consciencialização da gravidade da doença tanto por parte do paciente 

como pela família. A família deverá assim sentir-se como parte integrante do 

tratamento desta patologia.  

No tratamento da doença para além da análise do estado nutricional, a 

história alimentar e clínica, bem como o contexto social e familiar em que o 

doente está inserido, devem sempre ser tidos em consideração durante a 

abordagem. 

A mudança do estilo de vida da criança/adolescente e seus progenitores 

deverá ser efectuada através do espírito de responsabilidade e de prontidão neste 

processo. 
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Torna-se igualmente fundamental o incentivo à actividade física e à 

diminuição dos comportamentos sedentários. Isto significa, que o exercício físico, 

colectivo ou individual, na escola ou extra-curricular deverá ser incentivado e até 

acordado com o paciente e os seus responsáveis. Os passeios e os desportos 

com os familiares devem ser encorajados e realizados. As actividades 

sedentárias, como ver televisão e jogar computador, devem ser desencorajadas, 

e substituídas por outras actividades que requeiram actividade física. 

As escolas e os seus educadores, sendo elementos fundamentais para a 

formação pessoal da criança, devem juntamente com as autarquias, fornecer uma 

alimentação saudável nas cantinas, bares e máquinas de venda, tentando ter 

espaços amplos para a realização de actividade física. São nestes espaços que a 

maioria das crianças e adolescentes passam o seu dia, logo a escola deverá dar 

oportunidade a que estes tenham um estilo de vida saudável. 

Tendo em conta a experiência da consulta de nutrição pediátrica, 

principalmente na área da obesidade, e tudo o que estudei para a realização 

deste trabalho penso que, em crianças e adolescentes, os pais têm um papel 

fulcral na alimentação e no desenvolvimento do padrão alimentar e de actividade 

da criança. Eles são os grandes modelos e os influenciadores dos estilos de vida 

destas crianças/adolescentes, pois são eles que de uma maneira geral definem a 

alimentação mais ou menos saudável dentro de suas casas. 

Através das consultas a que assisti pude verificar que, os pais que 

acompanham mais proximamente o tratamento do seu filho, são mais 

preocupados e mais atentos à evolução ponderal e aos hábitos de vida do filho e 

da restante família. Além disso, notei ainda que estes doentes mais 

acompanhados revelam resultados positivos no tratamento, e que muitos deles 
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mostram uma maior motivação e vontade de trabalhar no sentido de melhorar o 

seu estado de saúde. Outro aspecto importante que constatei foi que se todos os 

elementos do agregado familiar da criança/adolescente participarem na consulta 

os resultados são melhores, pois não é só a criança/adolescente e um membro do 

agregado familiar a ser aconselhado, mas sim todos aqueles que pertencem à 

família e que são responsáveis pelo bem-estar físico e psicológico da mesma. 

Assim, sou também da opinião que a terapia familiar no tratamento da 

obesidade deveria ser considerada fundamental, pois seria um todo a trabalhar 

para o mesmo fim, tendo os profissionais de saúde (integrados numa equipa 

multidisciplinar), um papel preponderante na motivação e rumo ao tratamento da 

patologia da criança/adolescente. 

Verifica-se ainda que nos dias de hoje as crianças/adolescentes têm cada 

vez mais hábitos de vida sedentários, pois a maioria refere passar grande parte 

do seu tempo livre a jogar computador ou a ver televisão. Ainda uma grande parte 

das crianças/adolescentes, depois de diagnosticada com excesso de 

peso/obesidade e após o aconselhamento e consciencialização da importância da 

actividade física, referem não o fazer. 

Verifiquei que durante as consultas de nutrição, crianças/adolescentes 

obesas sofrem represálias por parte dos colegas e por vezes até são 

descriminados pelos professores e funcionários da escola devido à sua patologia. 

Notei também que a maioria apresenta insatisfação corporal e uma baixa auto-

estima, principalmente em adolescentes. Por outro lado, percebi que muitas vezes 

esta insatisfação corporal poderá levar a que os mesmos se sintam mais tristes e 

descriminados pelos seus pares, isto acontece pois a sua aparência pouco ou 

nada tem a ver com a imagem bonita que hoje se “vende” na comunicação social. 
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Outro aspecto que verifiquei foi, que as consultas das crianças/adolescentes 

com excesso de peso/obesidade, que têm um acompanhamento temporal menos 

espaçado revelam um maior resultado positivo, pois o constante 

acompanhamento pelo profissional de saúde permitem uma maior vontade no 

cumprimento dos hábitos alimentares e de actividade física aconselhados. 

Pude também perceber que as dificuldades económicas e sociais da família 

são muitas vezes um entrave na vida destas crianças/adolescentes, 

principalmente no que diz respeito ao ingresso em actividades físicas pagas. 

Penso que desta forma as autarquias, juntas de freguesia e até grupos 

desportivos regionais devem estar atentos a este problema, e assim 

providenciarem a construção de superfícies destinadas à realização de actividade 

física. 

O jovem obeso deverá ser o centro da nossa actividade e com ele 

deveremos construir estilos de vida saudáveis, ajudando-o no bem-estar físico e 

psicológico.  
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