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Resumo  

Actualmente, a obesidade na infância representa um grande problema de 

saúde pública a nível mundial. O aumento da prevalência de obesidade infantil 

verificado nos últimos anos parece dever-se a alterações nos estilos de vida e 

hábitos alimentares.  

A família tem um grande impacto no desenvolvimento de comportamentos 

alimentares saudáveis e de actividade física e consequentemente na adequação 

do peso da criança. Uma vez que uma grande proporção de pais não tem 

percepção do excesso de peso dos seus filhos, estabelece-se uma barreira para a 

criança atingir um peso saudável. 

Os estilos parentais permitem perceber a influência dos pais no 

desenvolvimento da criança. Dos quatro estilos descritos na literatura, o 

autoritativo ou democrático é referido como o aconselhado. Contudo, o mais 

comum é o autoritário que está associado a práticas parentais de controlo 

alimentar, como a restrição de alimentos e pressão para a ingestão alimentar e 

que produzem efeitos indesejados, evidenciando-se uma redução da capacidade 

de auto-regulação da ingestão energética que se reflecte no aumento de peso da 

criança.  

Outro factor familiar que tem grande impacto no comportamento alimentar 

infantil é a modelagem parental, através da qual a criança tem tendência para 

desenvolver comportamentos semelhantes aos dos seus familiares. 

A estrutura familiar parece ter alguma influência no excesso de peso da 

criança, nomeadamente as famílias monoparentais e a actividade profissional dos 
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pais. As crianças que geralmente estão ao cuidado de outros familiares, 

especialmente os avós, tem um risco aumentado de excesso de peso.  

O tratamento da obesidade infantil deve ser baseado na aquisição de 

hábitos saudáveis, devendo ser abordadas as componentes: alimentação, 

actividade física e mudança comportamental. Atendendo à influência da família 

nos comportamentos alimentares da criança, é amplamente recomendada uma 

intervenção de base familiar, sendo dado especial enfoque à mudança 

comportamental de toda a família. 

 

Palavras-chave: Obesidade infantil; Família; Estilos parentais; Tratamento. 
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Abstract 

Nowadays, childhood obesity is a major worldwide public health problem.  

The increasing prevalence of childhood obesity in the last years seems to be due 

to changes in lifestyles and eating habits. 

The family has a great impact on developing healthy eating habits and 

physical activity and consequently the appropriateness of the child's weight. Since 

a large proportion of parents do not have perception of overweight of their children, 

sets up a barrier to the child achieve a healthy weight. 

Parenting styles allow understanding the influence of parents on child 

development. Of the four styles described in the literature, the authoritative 

parenting style is often considered the ideal. However, the most common is the 

authoritarian which is associated with -feeding practices such as food 

restriction and pressure to eat and produces unwanted effects, demonstrating a 

reduced capacity for self regulate energy intake that reflected in increasing child 

weight. 

Parental modeling has great impact on children's eating behavior, through 

which the child tends to develop behaviors similar to those of their families. 

Family structure seems to have some influence in the overweight child, 

including single parents and occupation of parents. Children who are usually under 

the care of other relatives, especially grandparents, have an increased risk of 

overweight. 

The management of childhood obesity should be based on the acquisition 

of healthy habits and should be addressed components: diet, physical activity and 

behavioral change. Given the influence of family on children's eating behaviors, it 
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is widely recommended the family-based intervention, being given a special focus 

on behavioral change of the whole family. 

 

Key-words: childhood obesity; Family; Parenting styles; Treatment. 
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1. Introdução 

A obesidade é definida como a acumulação excessiva de gordura corporal 

que representa risco para a saúde(1). Na infância não existe um consenso sobre o 

critério de diagnóstico de obesidade. São frequentemente utilizados os critérios da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) e International Obesity Task Force (IOTF). Para a OMS as 

crianças são consideradas pré-obesas quando apresentam Índice de Massa 

Corporal (IMC) para a idade superior a z-score +1 e obesas quando z-score +2(2). 

O CDC utiliza o IMC para a idade, sendo as crianças classificadas como pré-

obesas as que se encontrem entre o Pc85 e Pc95 e obesas no Pc 95(3). A IOTF 

utiliza valores de referência estabelecidos por Cole et al, que desenvolveram 

pontos de corte para pré-obesidade e obesidade para a idade dos 2 aos 18 anos, 

baseando-se em estudos representativos de 6 países. Os pontos de corte foram 

ajustados de forma que estes valores correspondessem aos 18 anos aos pontos 

de corte para pré-obesidade e obesidade utilizados respectivamente para adultos 

(25 e 30 kg/m²)(4). No presente trabalho será usado o conceito excesso de peso 

como referência a crianças pré-obesas e obesas. 

A proporção de crianças com excesso de peso tem aumentado 

drasticamente nos últimos 25 anos(5). De acordo com a última estimativa da IOTF 

pelo menos 155 milhões de crianças têm excesso de peso em todo o mundo, das 

quais 30 a 45 milhões são obesas. A cada ano acrescem 400.000 crianças com 

excesso de peso e na Europa uma em cada quatro crianças é pré-obesa ou 

obesa(6). Numa publicação da OMS em 2007, Portugal é referenciado como o país 

europeu com maior prevalência de excesso de peso na infância (32%), seguindo-
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se a Espanha (31%) e a Itália (27%)(7). A obesidade infantil já é considerada como 

um dos maiores desafios de Saúde Pública para o século XXI(8).  

As crianças obesas tendem a tornar-se adultos obesos. Segundo Klish, se 

uma criança é obesa aos 6 anos tem 25% de probabilidade de ser um adulto 

obeso. Se a criança for obesa aos 12 anos tem 75% de probabilidade de ser um 

adulto obeso(9). 

A obesidade surge associada a complicações a nível fisiológico, psicológico 

e social (10-11). A obesidade tem efeitos adversos imediatos na saúde e também a 

longo prazo, aumentando o risco de outras doenças crónicas como a Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2), apneia obstrutiva do sono, hipertensão arterial, dislipidémia 

e síndrome metabólica(11). Estas doenças, vistas até há bem pouco tempo apenas 

na idade adulta, estão surgindo gradualmente em idades pediátricas(11). Por 

exemplo, nos EUA a DM2 representa 8 a 45% do total de novos casos de 

diabetes em crianças e adolescentes(12). Para além das complicações a nível 

fisiológico, as crianças obesas apresentam uma auto-estima mais baixa e menor 

qualidade de vida relativamente a crianças não obesas(5). 

Apesar de a obesidade ter uma componente genética, a sua prevalência 

crescente em idades pediátricas verificada nas últimas duas décadas tem ocorrido 

numa população geneticamente estável. Assim, a epidemia da obesidade pode 

ser atribuída a um ambiente obesogénico(13). Estudos reportam uma relação forte 

entre o aumento de hábitos de vida sedentários, especificamente televisão e uso 

de jogos de computador e consola, com o aumento do risco de obesidade(14). Ver 

televisão promove o aumento de peso não só porque constitui uma actividade 

sedentária, que não fomenta o gasto energético, mas também porque as crianças 
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consomem uma quantidade excessiva de alimentos de elevada densidade 

energética enquanto vêem televisão(15-16). Efectivamente, ver televisão, jogar 

videojogos e utilizar a internet é mais frequente em crianças obesas(17). 

O tempo excessivo dispendido pelas crianças para ver televisão leva a que 

estas assistam com alguma regularidade a anúncios publicitários de géneros 

alimentícios, frequentemente considerada uma das responsáveis pela obesidade 

na infância(18). Em Portugal, mais de um quarto do total de comunicação 

publicitária televisiva corresponde a publicidade a géneros alimentícios. Mais de 

metade da publicidade alimentar televisiva dedica-se a produtos açucarados ou 

salgados, fast-food e caldos concentrados(19). Recentemente foi aprovado pelo 

Instituto Civil de Autodisciplina da Publicidade (ICAP) o código de auto-regulação 

em matéria comercial de alimentos e bebidas dirigida a crianças que estabelece 

regras relativamente à responsabilidade social, saúde, segurança, 

identificabilidade e intervenção de personagens, promoção de vendas e marketing 

escolar(20). 

Tem sido evidenciado um aumento da ingestão energética total, 

independentemente do género, raça, idade ou estatuto socioeconómico(21). Um 

dos factores que parece contribuir para esta situação é o consumo crescente de 

snacks de elevada densidade energética. Além disso, um grande número de 

refeições é actualmente realizado fora de casa, especialmente em restaurantes e 

cadeias de fast-food(22).  

Em Portugal, o consumo alimentar per capita aumentou significativamente 

a partir da década de 90. De acordo com a Balança Alimentar, a disponibilidade 

de proteínas e gordura é três vezes superior ao recomendado. Por outro lado, a 



4 

 
 

 
Obesidade Infantil: abordagem em contexto familiar 

disponibilidade de produtos hortícolas e fruta é deficitária relativamente aos 

objectivos preconizados pela Roda dos Alimentos(23). Uma alimentação com 

consumo frequente de hortofrutícolas reduz o risco de ganho de peso e obesidade 

a longo prazo(24). Num trabalho que envolveu famílias em risco de excesso de 

peso verificou-se que o aumento do consumo de hortofrutícolas associou-se a 

uma redução do consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar e um efeito 

positivo na redução do peso(25). 

Aparentemente as crianças são capazes de ajustar a ingestão energética 

às necessidades mas em certo ponto esta capacidade inata parece 

desaparecer(26). A ingestão, em vez de ser baseada nas necessidades, é 

influenciada por factores externos como por exemplo a quantidade de comida 

apresentada à criança(27).  

Quando a obesidade está presente em um ou ambos os pais, a criança tem 

maior risco de vir a ser obesa. Esta relação deve-se, provavelmente, a dois 

factores: causa genética e o ambiente obesogénico vivenciado na família(28). 

Os familiares, em especial os pais ou cuidadores, constituem a maior 

influência ambiental no que se refere à alimentação(29). Esta influência manifesta-

se na aquisição de alimentos para consumo de toda a família, religião e cultura 

enraizadas, o comportamento alimentar dos pais e conhecimentos transmitidos às 

crianças sobre alimentação(30). Assim, alguns investigadores, consideram que os 

pais são, pelo menos em parte, responsáveis pelo excesso de peso das suas 

crianças(31), adensando-se tal ao serem consideradas as responsabilidades que 

pais ou outros cuidadores primários têm no desenvolvimento saudável das  

crianças(32). 
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A elevada prevalência da obesidade na infância e as consequências que 

dela advêm enfatizam a necessidade de uma abordagem clínica e comunitária na 

prevenção e tratamento desta doença crónica(33). O nutricionista tem um papel 

decisivo na educação alimentar das crianças e da sua família, estabelecendo as 

alterações de estilos de vida necessárias e facilitando a mudança 

comportamental(34). A intervenção de suporte familiar é consensualmente aceite 

como a mais eficaz no tratamento da obesidade infantil(35-37).  

A escola assume um papel preponderante na prevenção e tratamento da 

obesidade infantil. A maioria das crianças passa grande parte do dia nas escolas, 

realizando várias refeições no estabelecimento de ensino(38). A escola deve 

garantir educação alimentar às crianças, oferta de uma alimentação saudável e 

incentivo à prática de actividade física(33).  

Em Portugal algumas medidas de regulamentação têm sido tomadas, 

nomeadamente a publicação da circular nº14/DGIDC/2007(39) respeitante às 

normas gerais de alimentação nos refeitórios escolares. Anteriormente, na RAM 

foi publicada a resolução nº1406/2006(40) relativa às normas de funcionamento e 

venda de géneros alimentícios nos bufetes escolares, que posteriormente foi 

actualizada pela resolução nº1013/2008(41). Estas publicações pretendem adequar 

a disponibilidade alimentar dos bufetes, promovendo uma alimentação saudável.  

Com este trabalho pretende-se abordar os factores familiares que se 

relacionam com a obesidade na infância, perceber de que forma os pais e outros 

familiares influenciam o comportamento alimentar das crianças e compilar 

recomendações para o tratamento da obesidade infantil com base no contexto 

familiar. 
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2. Percepção e preocupação dos pais em relação à obesidade 

dos filhos 

 

A incapacidade dos pais reconhecerem o excesso de peso das suas 

crianças tem sido apontada como uma das razões para o aumento da obesidade 

infantil(42-44). Se os pais não são capazes de reconhecer que as crianças estão 

com peso a mais para a idade ou se não reconhecem os riscos para a saúde 

associados ao excesso de peso, então os programas de prevenção e de 

tratamento da obesidade infantil provavelmente não serão bem sucedidos(45). 

O primeiro passo no tratamento da obesidade infantil é ajudar a família a 

reconhecer o excesso peso das suas crianças e certificar que a família está 

preparada e motivada para a mudança(37).   

Uma elevada proporção de pais não tem percepção do excesso de peso 

dos seus filhos. (44-48) Por exemplo, num estudo que avaliou a opinião de 564 pais 

em relação ao peso dos seus filhos, 145 das crianças apresentavam pré-

obesidade ou obesidade de acordo com a classificação IOTF e apenas 6% (n=9) 

consideraram que os seus filhos tinham excesso de peso(44). 

Estudos revelam que a percepção dos pais em relação à pré-obesidade ou 

obesidade dos filhos varia de acordo com a idade das crianças, apresentando 

maior dificuldade em reconhecer o excesso de peso das crianças mais novas (43, 

47, 49). Num estudo realizado na Austrália, 63% dos pais de crianças com excesso 

de peso e com idades entre 10 e 12 anos não foram capazes de reconhecer o 

excesso de peso das crianças. No mesmo estudo, mas com pais de crianças com 
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5 e 6 anos, 90% dos pais viram as suas crianças como normoponderais quando 

na realidade apresentavam excesso de peso(47). 

 O reconhecimento da obesidade infantil pode variar de acordo com o sexo 

da criança. Os pais têm tendência a reconhecerem mais facilmente o excesso de 

peso das raparigas do que dos rapazes, subestimando mais o peso dos rapazes 

do que o peso das raparigas(46, 48). Este facto pode ser explicado por prestarem 

mais atenção à imagem corporal das raparigas, legitimada socialmente e que se 

constitui, em acréscimo, como um dos factores etiológicos do desenvolvimento de 

perturbações do comportamento alimentar(50). 

Para além de não terem a percepção do peso das crianças, existe também 

uma elevada proporção de pais de crianças com excesso de peso que não estão 

preocupadas com o estado ponderal das suas crianças(42, 51-52).  

Num estudo sobre a preocupação dos pais em relação ao peso das 

crianças, 48% dos pais de crianças com excesso de peso afirmaram não estarem 

preocupados com o excesso de peso das suas crianças. Acresce ainda o facto 

que os pais que apresentam menor preocupação com o peso das crianças são 

aqueles que mais subestimam o excesso de peso das crianças(51). No caso dos 

pais que referem uma preocupação moderada ou elevada, a preocupação 

parental foi significativamente maior em pais de crianças que já eram obesas em 

relação aos pais de crianças com ligeiro excesso de peso. Os mesmos resultados 

foram obtidos quando compararam a preocupação dos pais de crianças com 

excesso de peso com pais de crianças sem excesso de peso(51).  

 Uma vez que os comportamentos relacionados com a saúde das crianças 

em idade escolar permanecem sob influência dos pais durante este período, é 
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pouco provável que possam ser dadas respostas eficazes de combate à epidemia 

da obesidade infantil quando os pais não têm consciência do excesso ponderal 

das crianças ou não estão sensibilizados para as consequências da obesidade(48). 

Assim sendo, intervenções de combate à obesidade infantil devem ajudar 

os pais a avaliar com precisão o peso dos seus filhos(51). 

Transmitir a informação aos pais sobre o peso dos seus filhos pode 

constituir um estímulo para a mudança e adopção de hábitos alimentares 

saudáveis, de forma a controlar o peso(53).  

Nos últimos anos foram realizados alguns rastreios a nível escolar com o 

intuito de informar os pais sobre a adequação do peso dos seus filhos (53-56).  

De acordo com Ikeda et al, esta forma de actuação pode levar a que as 

crianças iniciem comportamentos alimentares restritivos para o controlo do peso. 

Para além disso, considera que classificar uma criança como obesa pode ter um 

impacto negativo na sua auto-estima(54). Outros investigadores, como é o caso de 

Grimmett et al, consideram que os efeitos adversos são mínimos para as 

crianças, mesmo quando a avaliação reporta excesso de peso(53).  

Muitos pais estão receptivos aos programas de monitorização de peso nas 

escolas(57). Contudo, afirmam que deve ser garantida a privacidade da criança e 

que a informação deve ser enviada directamente para os pais, ficando estes 

responsáveis pela decisão de partilhar a informação com a criança e com outros 

familiares(57).  
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3. Estilos parentais 

 
Os estilos parentais podem ser definidos como um conjunto de atitudes dos 

pais para com as crianças, que define o clima emocional em que se expressam as 

várias práticas parentais(58).  

Os estilos parentais constituem uma forma de perceber como é que os pais 

influenciam o desenvolvimento das crianças. De acordo com Darling e 

Steinberg(58) os estilos parentais englobam três componentes: a relação 

emocional entre os pais e a criança, as práticas e comportamentos parentais e os 

seus sistemas de crenças.  

O modelo de classificação de Diana Baumrind(59) impulsionou o estudo dos 

estilos parentais, definindo três tipos: autoritativo ou democrático, autoritário e 

permissivo. Pais autoritativos caracterizam-se por exercerem um controlo firme 

mas de forma racional, valorizando a autonomia e troca de ideias. O estilo 

autoritário representa pais que exercem elevado grau de controlo sobre os filhos e 

esperam obediência. Favorecem o uso de reforço negativo e de medidas 

punitivas. Por outro lado, pais permissivos evitam exercer controlo sobre os filhos, 

não representando um agente activo na modificação de comportamento dos 

filhos(59). 

Maccoby e Martin(60) propõem uma tipologia de estilos parentais definida a 

partir de duas dimensões: exigência (demandingness) e responsividade 

(responsiveness). A dimensão exigência relaciona-se com o controlo do 

comportamento da criança e as técnicas disciplinares utilizadas. Responsividade 

corresponde ao afecto transmitido à criança e a resposta às suas necessidades 

de modo consistente e promotor de segurança(61). 
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Baseando-se nestas duas dimensões, foram definidos quatro estilos 

parentais: autoritativo, autoritário, indulgente e negligente.  

Pais autoritativos caracterizam-se por comportamentos exigentes e 

responsivos, pais autoritários tendem a ser exigentes e não responsivos. Pais 

indulgentes são tidos como responsivos e não exigentes, e, finalmente, pais 

negligentes apresentam-se como não sendo responsivos nem exigentes(60). 

 O estilo parental autoritativo é frequentemente considerado o ideal e foi 

associado a um desempenho escolar superior(62-63), alto índice de competência 

psicológica(64) e hábitos alimentares mais saudáveis(65-66). Por exemplo, este estilo 

associa-se positivamente com a disponibilidade e consumo de fruta e hortícolas 

por parte das crianças. Por outro lado, o estilo autoritário associa-se 

negativamente com a disponibilidade de fruta e hortícolas e consumo de 

hortícolas(65-66). 

Um estudo que tinha como objectivo determinar a relação entre os 4 estilos 

parentais e o excesso de peso em crianças mostra que mães autoritativas 

apresentam a menor prevalência de crianças com excesso de peso(67). Mães 

autoritárias têm maior probabilidade de terem crianças com excesso de peso em 

comparação com mães autoritativas. Os estilos indulgente e negligente também 

aumentam o risco de obesidade, em relação ao estilo autoritativo(67).  

Feedings Styles Questionnaire ar estilos 

alimentares parentais(68). Tal como Maccoby e Martin, utilizaram as dimensões 

exigência e responsividade. As diferenças nas duas dimensões resultaram em 

quatro estilos de alimentação, iguais aos anteriormente referidos: autoritativo, 
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autoritário, indulgente e negligente. Através do CFSQ identificou-se como estilo 

alimentar mais comum o autoritário. Este estilo estava associado a duas práticas 

parentais, a elevada restrição de alimentos de elevada densidade energética e 

elevada pressão para a ingestão alimentar(68). Os pais autoritativos deram mais 

apoio aos seus filhos, exerceram um controlo adequado, nomeadamente em 

relação à presença de alimentos de elevada densidade energética no contexto 

familiar(68). 

Torna-se assim necessário conhecer e compreender os estilos parentais, 

especificamente algumas práticas parentais utilizadas na educação alimentar dos 

seus filhos. Num artigo de revisão, Faith et al mostraram evidência da relação 

entre as estratégias parentais e a ingestão de alimentos, assim como com o peso 

das crianças(69). As estratégias que têm por base o controlo excessivo da 

alimentação das crianças estão associadas a uma ingestão alimentar desregulada 

que é considerada responsável pelo aumento de peso(69).  

 

3.1. Práticas parentais para a alimentação infantil 

 

As práticas são estratégias com o objectivo de suprimir comportamentos 

considerados inadequados ou de incentivar a ocorrência de comportamentos 

adequados(70). Os pais podem utilizar a combinação de várias estratégias, 

adaptadas de acordo com as situações(71). 

Práticas parentais para a alimentação infantil, como a restrição de 

alimentos de elevada palatabilidade, a pressão para a ingestão de determinados 

alimentos e a oferta de alimentos como recompensa têm sido apontadas como 
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potenciais determinantes do peso das crianças(72). Outras práticas parentais, 

como a disponibilidade de alimentos saudáveis, os conhecimentos sobre nutrição 

e alimentação e a modelagem parental constituem factores que têm influência no 

comportamento alimentar, hábitos de exercício físico e adequação do peso da 

criança(73). 

 

Restrição 
 

A restrição de determinados alimentos é considerada por alguns pais como 

uma prática eficaz na diminuição da preferência por esses alimentos(74). 

Conclusões de um estudo indicam que estratégias que restringem o 

consumo de snacks tornam esses alimentos mais atractivos(75). Por exemplo, 

quando os alimentos estão disponíveis livremente as crianças tendem a escolher 

mais alimentos restritos em relação aos restantes, quando as suas mães não 

estão presentes (76), evidenciado uma escolha alimentar menos adequada 

nutricionalmente(77). Assim, a restrição de determinados alimentos, como os de 

elevada densidade energética, pode levar ao aumento do seu consumo(69, 76-78).  

Um dos trabalhos que avaliou o efeito da restrição maternal na ingestão 

alimentar de crianças com idades de 3 a 5 anos concluiu que o acesso livre a 

alimentos de elevada palatabilidade imediatamente após uma refeição levou a 

uma ingestão adicional considerável, com uma média de 215kcal. Quando 

avaliado o nível de restrição, verificou-se uma associação entre um baixo nível de 

restrição e a ingestão adicional de 127kcal. O alto nível de restrição associou-se a 

uma ingestão adicional de 303kcal. Estes resultados foram verificados apenas nas 

crianças do sexo feminino, sendo que nos rapazes a ingestão adicional não diferiu 
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de acordo com o nível de restrição maternal(75). Tanto para os rapazes como para 

as raparigas foi possível prever o nível de restrição maternal imposta através da 

adiposidade da criança(75). 

As crianças, desde muito cedo, têm percepção das práticas parentais para 

a alimentação infantil. Num estudo que envolveu raparigas entre os 4 e os 6 anos 

de idade, aproximadamente 60% referiu ter percebido níveis elevados de pressão 

para comer e restrição alimentar(78). A percepção de restrição pode ter efeitos 

negativos no desenvolvimento da capacidade de auto-regulação, encorajando a 

desinibição externa que se reflecte no aumentado da sensibilidade a estímulos 

externos dos alimentos(78). 

De facto, um controlo excessivo na alimentação infantil leva a uma redução 

na capacidade de auto-regulação da criança(79-81). As dificuldades de auto-

regulação traduzem-se por sua vez no aumento da ingestão de alimentos de 

elevada palatabilidade e menor evidência de ajuste na ingestão alimentar em 

resposta a mudanças na densidade energética dos alimentos, mesmo na 

ausência de fome(79). Crianças que não ajustaram a sua ingestão energética em 

resposta às alterações na densidade energética apresentaram valores superiores 

de gordura corporal(81). 

De acordo com esta perspectiva o controlo parental restritivo parece ter um 

efeito prejudicial no comportamento alimentar infantil. 

 

Pressão para a ingestão alimentar 
 

A pressão para a ingestão alimentar é definida como a situação em que 

alguém (pais, cuidadores, familiar ou amigos) pede ou obriga ao consumo de um 
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alimento contra a própria vontade(82). Esta pressão apresenta duas vertentes: a 

pressão para ingerir mais alimentos (ex. comer tudo o que está no prato) ou 

pressão para comer alimentos saudáveis. 

Embora a pressão para a ingestão alimentar possa aumentar a ingestão de 

determinado alimento inicialmente, esta prática terá consequências negativas na 

ingestão e preferência por esse alimento a longo prazo(83). Estudos comprovam 

que níveis elevados de pressão para comer associam-se a uma menor ingestão 

de fruta e vegetais (84)  e a uma ingestão mais elevada de gordura nas 

raparigas(85). 

A pressão para comer exercida sobre as crianças correlaciona-se com o 

IMC das mesmas. Mães de crianças com baixo peso pressionam mais os seus 

filhos a comer(86). De acordo com esta perspectiva, as crianças que são mais 

pressionadas a comer provavelmente comem menos e têm um IMC inferior em 

relação às crianças que as mães não exercem pressão para comer. Contudo, a 

orientação temporal desta relação não é conhecida. 

Outros estudos referem que pais de crianças com excesso de peso 

incentivam mais as suas crianças a comer(87). Além disso, os autores consideram 

que a intensidade do incentivo para a ingestão alimentar prevê o peso da criança, 

ou seja, a presença de alimentos perante as crianças não se correlacionou com o 

peso, a apresentação de alimentos (ex. -se 

moderadamente com o peso e o encorajamento para comer, de uma forma mais 

autoritária (ex. -se fortemente com o peso da criança. 

Crianças que não foram encorajadas para comer ou às quais não foram 

oferecidos quaisquer alimentos apresentaram um peso normal(87).  
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Os resultados de estudos que correlacionam a pressão para comer e o 

peso da criança não são consensuais.  

 

Alimentos como recompensa 
 

A recompensa associada à alimentação constitui uma estratégia utilizada 

pelos pais que pode influenciar o desenvolvimento de preferências alimentares e 

o próprio comportamento alimentar infantil. Oferecer alimentos às crianças como 

recompensa por apresentarem comportamentos correctos resulta no aumento da 

preferência por esses alimentos(88-89). Pelo contrário, quando são oferecidas 

recompensas alimentares, ou seja, quando a recompensa vai motivá-los a comer 

a recompensa tornam-se preteridos (90-92). 

A utilização destas práticas produz um efeito imediato, mas de curto prazo, 

acabando por produzir efeitos adversos nas preferências de alguns alimentos(93). 

 

3.2. Pais como modelos  o comportamento alimentar dos pais 

 

Os pais ou cuidadores desempenham um papel importante no 

desenvolvimento dos hábitos alimentares da criança(94). Essa influência pode 

resultar do processo de modelagem, tal como definido por Bandura(95) e do 

ambiente social e familiar proporcionado(96). Por exemplo, um grupo de raparigas 

que referiram ver o seu pai a beber leite apresentaram uma ingestão superior de 

cálcio em relação às raparigas que habitualmente não observavam o seu pai a 

beber leite(97). Outros estudos comprovam a influência da modelagem parental na 
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alimentação infantil, mencionando que a ingestão alimentar das crianças depende 

do tipo de alimentos consumidos pelos pais(77, 98).  

 A modelagem parental é definida como o processo de aprendizagem 

observacional no qual o comportamento dos pais actua como estímulo para um 

comportamento semelhante nos filhos(99). 

A modelagem pode provocar distintos efeitos nos observadores(99-100) : 

 - Aprendizagem por observação: o modelo exibe uma nova resposta e o 

observador aprende o comportamento pela primeira vez. Por exemplo, uma 

criança vê os pais comerem um determinado alimento e como resultado 

experimentam esse mesmo alimento; 

 - Inibição ou desinibição: o observador observa consequências negativas 

ou positivas do comportamento do modelo, que serve para enfraquecer ou 

reforçar as respostas do observador. Por exemplo, se uma criança vê o pai a 

divertir-se a comer legumes então é mais provável que essa criança coma 

legumes; 

 - Facilitação de respostas semelhantes: ocorre quando o comportamento 

do modelo serve como sugestão para o comportamento do observador. Por 

exemplo, uma criança que vê o pai comer alimentos saudáveis frequentemente irá 

comer mais alimentos saudáveis; 

 - Padrões cognitivos de auto-regulação: fornecer normas para o observador 

avaliar a adequação do seu desempenho. Por exemplo, um pai decide 

estabelecer um modelo de alimentação de 5 porções de fruta e vegetais por dia, 

conduzindo a criança a ajustar a sua alimentação de acordo com o padrão 

estabelecido(99-100). 
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Há a considerar que os efeitos da modelagem podem ser positivos ou 

negativos, de acordo com o exemplo promovido pelos pais ou cuidadores. Pais 

que comem demasiado, que comem rapidamente e que ignoram o seu estado de 

saciedade fornecem maus exemplos para as suas crianças(101). É importante 

transmitir aos pais estratégias para tornarem-se melhores modelos, para seu 

benefício e porque os comportamentos alimentares individuais são influenciados 

pelas características familiares(102). 

  As refeições familiares representam o momento ideal para as crianças 

observarem o comportamento alimentar dos pais(103). Os pais consideram o jantar 

à mesa, em família, uma das actividades mais importantes realizadas com as 

crianças. Contudo, a proporção de crianças que jantam à mesa com as suas 

famílias não é elevada. As refeições familiares têm uma influência positiva na 

alimentação das crianças com um consumo superior de vegetais, fruta e 

lacticínios. Para além disso, estudos indicam que crianças e adolescentes que 

regularmente jantam em família têm menor risco de terem excesso de peso(103).  

 

3.3. Evolução da estrutura familiar 

 

A sociedade actual resulta de uma profunda mudança nos aspectos 

sociais, culturais e tecnológicos. Consequentemente, as famílias sofreram com 

esta transformação. O número de famílias em que ambos os pais trabalham 

aumentou consideravelmente(104). Presentemente constata-se também que o 

número de famílias monoparentais tem aumentado progressivamente(105).  
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Estima-se que aproximadamente metade das crianças que nascem no seio 

de pais casados irão vivenciar o divórcio dos pais antes de atingir a idade de 18 

anos(106). As implicações da configuração familiar monoparental no 

desenvolvimento da criança são inconsistentes. Contudo, grande parte da 

literatura refere implicações negativas a nível psicológico, social e 

sociodemográfico(105).  

Alguns estudos sugerem que a estrutura familiar pode ter influência na 

obesidade infantil(35, 107). Crianças que vivem com mães solteiras, e especialmente 

crianças que não têm irmãos, têm maior risco de obesidade quando comparadas 

com crianças que vivem com pai e mãe(107). Considera-se que os mecanismos 

pelos quais a estrutura familiar afecta o peso da criança podem estar relacionados 

com o tempo e atenção que os pais dedicam aos filhos. Mães solteiras não têm 

tempo para brincar activamente com os seus filhos e incentivar a prática de 

actividade física. Por outro lado, mães solteiras provavelmente têm menos 

possibilidades económicas e suporte social para fornecer uma alimentação 

adequada aos seus filhos(107). 

A família actual tem menos tempo para se dedicar aos seus membros, em 

especial à educação dos filhos. A mulher tem menos tempo para se dedicar aos 

cuidados de educação dos filhos devido ao afastamento de casa para exercer um 

trabalho profissional(108). 

 No âmbito da actividade profissional das mães, existe um conjunto de 

trabalhos que relaciona o emprego e carga horária com o excesso de peso das 

crianças(109-112). Num estudo que tinha como objectivo avaliar a relação entre o 

emprego da mãe e excesso de peso infantil conclui-se que as crianças tinham 
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mais probabilidade de terem excesso de peso aos 3 anos se as suas mães 

mantivessem o emprego desde o seu nascimento. Especificamente, quanto maior 

a carga horária semanal, maior a probabilidade das crianças apresentarem 

excesso de peso(110).  

A actividade profissional dos pais leva a que, desde muito cedo, as 

crianças passem muitas horas em instituições ou ao cuidado de outros familiares 

e amigos. 

Um estudo recente sugere que crianças que são regularmente cuidadas 

pelos avós têm um risco aumentado de excesso de peso(113). A análise a mais de 

doze mil crianças britânicas, com idades compreendidas entre 9 meses e 3 anos, 

concluiu que as crianças que permaneciam com cuidadores informais (avós, 

amigos, tios, entre outros), dos quais 75% eram os avós, tinham maior 

probabilidade de terem excesso de peso do que aquelas que frequentavam 

creches ou eram cuidadas pelos pais. As crianças cujos avós foram cuidadores a 

tempo integral tinham 34% mais de probabilidade de terem excesso de peso. Já 

os avós que foram responsáveis por cuidar da criança apenas a tempo parcial 

representaram um aumento de 15% de probabilidade das crianças apresentarem 

excesso de peso. Apesar das conclusões, os autores não estudaram as 

razões(113). Contudo, as possibilidades incluem: 

- os avós podem ser mais indulgentes, utilizando doces como recompensa 

para o bom comportamento; 

- os cuidadores de idade mais avançada têm falta de energia para serem 

activos fisicamente com as crianças; 
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- os pais podem ter mais conhecimentos sobre alimentação saudável do 

que os avós(113). 

Além disso, quando os investigadores incorporaram o nível socioeconómico 

para a análise dos dados, descobriram que a associação entre cuidadores 

informais e o aumento do risco de excesso de peso foi limitada às crianças com 

maiores possibilidades económicas, mais instruídas e proveniente de famílias com 

pai e mãe(113). 
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4. Tratamento da obesidade infantil 

 

Apesar de existirem poucos dados consistentes para que seja possível a 

compreensão da intervenção mais eficaz no tratamento da obesidade, várias 

estratégias são reconhecidas como potencialmente úteis. A combinação de uma 

alimentação saudável, exercício físico e componente comportamental parece ser 

eficaz(114). Para além disso, as intervenções na infância têm mais sucesso, 

benefícios e melhor relação custo benefício do que na idade adulta(115). 

Os objectivos do tratamento da obesidade em idade pediátrica diferem da 

idade adulta devido às necessidades de crescimento e desenvolvimento(116). 

Assim, os programas de tratamento da obesidade infantil têm características 

específicas que dão prioridade à segurança e consideram o crescimento infantil e 

a evolução do peso no estabelecimento de objectivos para o tratamento (117). Os 

objectivos para o tratamento devem ser baseados na idade, estado de 

desenvolvimento e crescimento, severidade do excesso de peso e presença de 

comorbilidades associadas(37). 

As directrizes estabelecidas referem os objectivos a nível de manutenção 

ou perda de peso. Sugerem perda de peso para crianças com idades 

compreendidas entre 2 e 7 anos e com IMC igual ou acima do Pc95 e 

comorbilidades associadas e manutenção do peso para crianças sem 

complicações associadas uma vez que a estabilização do peso em crianças em 

crescimento reduz progressivamente o IMC. Para as crianças com idade superior 

a 7 anos é recomendada perda de peso, quando o IMC encontra-se entre Pc85 e 
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95 e existem complicações associadas, ou quando o IMC é igual ou superior ao 

Pc95 (37).  

 

 

Figura 1  Objectivos da abordagem terapêutica, em função do percentil de IMC e idade(37) 

 

Em 2004, um outro grupo de peritos(115), publicou um consenso, que 

recomenda aconselhamento no âmbito dos estilos de vida para crianças com IMC 

no Pc 85 e tratamento especializado para crianças com IMC Pc 95. De acordo 

com esta publicação a restrição calórica moderada é segura e pode 

ser eficaz quando as crianças obesas e as suas famílias estão motivadas para a 

mudança dos comportamentos alimentares a longo prazo(115). 

As intervenções de tratamento da obesidade infantil baseados na 

promoção de estilos de vida mais saudáveis constituem uma estratégia eficaz a 

curto prazo e aparentemente produzem efeitos que persistem a longo prazo(118).  

A maioria dos programas de tratamento da obesidade infantil são 

realizados através de uma abordagem multidisciplinar que combina a componente 

alimentar, modificação comportamental, actividade física e envolvimento 

parental(119). 
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Alimentação 

 

  Os principais objectivos das intervenções a nível alimentar são reduzir a 

ingestão energética e reestruturar os hábitos alimentares de forma a 

aproximarem-se das recomendações alimentares(120).  

Na abordagem à alimentação, medidas simples, como o aumento do 

consumo de hortofruticolas, redução do tamanho das porções servidas, intervalos 

regulares entre as refeições podem ser eficazes em crianças com muitos erros 

alimentares(121). Uma das estratégias utilizadas consiste em identificar alimentos 

de elevada densidade energética consumidos frequentemente pela criança e 

encontrar alimentos que possam substituí-los(37).  

Uma intervenção frequentemente referenciada na literatura é a traffic-light 

diet, destinada a crianças de 6 a 12 anos, onde todos os alimentos são permitidos 

mas organizados em três categorias: alimentos verdes (podem ser consumidos 

livremente), alimentos amarelos (podem ser consumidos com moderação) e 

alimentos vermelhos (podem ser consumidos ocasionalmente). Esta intervenção 

relaciona-se, em algumas situações, com um decréscimo da obesidade(120). A 

longo prazo, alguns estudos reportam resultados positivos quando associada com 

a componente comportamental, familiar e de actividade física(120, 122). 

As recomendações alimentares devem ser complementadas por mudanças 

comportamentais de forma a facilitar o controlo do peso(120). 

Nas situações em que é estipulado um objectivo relativamente ao valor 

energético total diário é importante assegurar que o plano alimentar seja 

nutricionalmente completo. Assim, a restrição energética deve contemplar no 

mínimo 1200kcal diárias para crianças com idades entre 6 e 12 anos(123). 
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Actividade física 

 

 

 No âmbito da actividade física, o tratamento da obesidade na infância tem 

dois objectivos: reduzir/limitar a duração das actividades sedentárias, associada 

ao baixo gasto energético e ingestão regular de snacks, e encorajar a prática de 

actividade física(116).  

Intervenções que têm como objectivo reduzir as actividades sedentárias, tal 

como restringir o tempo de visualização de televisão, têm apresentado resultados 

promissores(124). 

Na maioria dos tratamentos, o maior impacto no balanço energético ocorre 

com a redução da ingestão energética. Contudo, aumentando o gasto energético 

das crianças obesas pode antecipar a perda de peso ou potenciar a manutenção 

do peso. O exercício físico deverá ser conjugado com aconselhamento 

alimentar(120).  

Relativamente às recomendações para a prática de exercício físico, várias 

entidades aconselham um mínimo de 60 minutos de exercício de intensidade 

moderada em todos ou quase todos os dias da semana(125-127). 

 

Mudanças comportamentais 

 

 

 O recurso a métodos de mudança comportamental é considerado 

fundamental para o sucesso do tratamento da obesidade infantil a longo prazo.  

As intervenções baseadas na mudança de comportamentos devem ser 

associadas com a alimentação e exercício físico(120). 
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 A combinação de uma abordagem comportamental, como por exemplo, a 

formação de objectivos, a auto-monitorização, a remoção de alimentos pouco 

saudáveis do ambiente familiar, recompensar a crianças por atingir os objectivos 

propostos e estabelecer incentivos em contexto familiar constituem a estratégia 

mais eficaz na mudança dos hábitos alimentares(117, 123).  

 

4.1. Intervenção de base familiar para o tratamento da obesidade infantil 

 

O tratamento da obesidade infantil deve envolver não só os profissionais de 

saúde como também a família, escola, órgãos de governo, indústria alimentar e 

comunicação social(128). 

A família define-se como um grupo de duas ou mais pessoas relacionadas 

entre si por consanguinidade, casamento ou adopção. Esta definição, por si só, 

torna-se simplista em situações clínicas, pelo que é essencial considerar uma 

configuração mais ampla de família que engloba, entre outras, definição biológica, 

funcional, cultural e todas as pessoas que residem e visitam a habitação(129). 

Existe consenso que as intervenções de prevenção e tratamento da 

obesidade infantil devem envolver a família (122, 130-131), contudo, o papel dos pais 

permanece pouco claro (132-133). 

Intervenções de contexto familiar para a obesidade infantil são programas 

que focalizam-se na mudança de comportamento de vários membros da família e 

não só no excesso de peso da criança(120). 

Os programas de tratamento para a obesidade infantil têm sido 

desenvolvidos com o intuito usufruir da habilidade dos pais em modificar o 
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ambiente familiar, de servirem como modelos e de apoiarem a mudança 

comportamental da criança(134).  

Os programas podem variar de acordo com o envolvimento dos pais: pais 

que actuam como facilitadores do tratamento, pais e crianças como alvo do 

programa e pais como únicos agentes de mudança (130, 134). 

Há aproximadamente 3 décadas, Epstein comparou os efeitos de um 

programa de tratamento comportamental para a obesidade infantil em três grupos 

alvo: pais/crianças (grupo 1), crianças (grupo 2), alvo não especifico (grupo 3), 

tendo como resultados a diminuição significativa de peso e a percentagem de 

crianças obesas nos três grupos de tratamento. Os participantes do grupo 1 

apresentaram uma maior redução do peso durante o tratamento mas estes 

resultados não se verificaram no final do tratamento. Quando avaliada a 

manutenção da adequação do peso evidenciou-se que no grupo 1 todas as 

crianças mantiveram o peso adequado enquanto apenas cerca de 30% das 

crianças dos restantes grupos atingiram esse objectivo(134). Assim, os 

investigadores evidenciam que o sucesso da manutenção de peso depende do 

envolvimento de toda a família no tratamento(134). 

 As mesmas crianças foram avaliadas 5 anos depois e conclui-se que a 

intervenção que envolveu pais e filhos durante o tratamento de obesidade infantil 

resultou num peso relativo inferior nestas crianças em relação às crianças que 

foram tratadas sem envolvimento dos pais(135). No grupo 1 verificou-se uma 

redução de 12,7% de crianças obesas, no grupo 2 e 3 verificou-se um aumento de 

4,3% e 8,2% de crianças obesas, respectivamente(135). 



27 

 
 

 
Obesidade Infantil: abordagem em contexto familiar 

Um outro estudo de Epstein demonstra que tratamentos que envolvem pais 

e crianças simultaneamente são mais eficazes do que tratamentos que envolvem 

crianças isoladamente no que diz respeito à manutenção do peso a longo prazo. 

As crianças no grupo de tratamento pai/criança reduziram a percentagem de 

obesidade em 15,3% enquanto as crianças no grupo de controlo reduziram 

apenas 7,6%, dez anos após a intervenção(122). Este investigador encontrou uma 

correlação positiva entre a perda de peso dos pais e das crianças da mesma 

família e uma melhor manutenção da perda de peso nas crianças cujos pais 

completaram o tratamento(134).  

Outros estudos referem correlações positivas entre a perda de peso dos 

pais e das crianças nos quais a perda de peso dos pais constitui um factor que 

prevê a perda de peso nas crianças(136). A redução do peso dos pais pode 

constituir um modelo para as crianças e a aquisição de hábitos saudáveis na 

família constituem os mecanismos mais relevantes de mudança para as 

crianças(137).  

Grande parte das investigações sobre o tratamento da obesidade infantil de 

base familiar questiona e estuda o envolvimento dos familiares na intervenção, 

mas tem sido estudado também o envolvimento da criança no tratamento. 

Golan et al sugerem que os pais devem ser designados os únicos agentes 

de mudança. Um dos seus estudos demonstra maior eficácia no grupo 

experimental (pais como únicos agentes de mudança) em relação ao grupo de 

controlo (crianças como alvo principal de mudança). O tratamento no qual os pais 

foram os únicos agentes de mudança apresentou menor percentagem de 

abandono, maior perda de peso e manutenção da perda de peso nas crianças(130). 
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No seguimento deste estudo as crianças foram avaliadas um, dois e sete anos 

depois. O tratamento de base familiar que teve como alvo apenas os pais das 

crianças revelou maior eficácia na perda de peso das crianças obesas nas 

avaliações de seguimento. Sete anos após o tratamento, a redução da obesidade 

infantil foi de 29% no grupo experimental e 20,2% no grupo controlo(138). Para 

estes investigadores a redução superior de peso e a melhor manutenção da 

redução do peso nas crianças do grupo em que os pais foram os agentes de 

mudança (em relação ao grupo de crianças que participaram activamente nas 

sessões) podem ser explicadas pela mudança nos factores obesogénicos no 

ambiente familiar(138). 

Um outro estudo de Golan et al demonstra que omitir a criança do 

acompanhamento nas sessões de intervenção tem a vantagem de maior perda de 

peso em relação às sessões nas quais tanto os pais como as crianças são 

acompanhados(139). Esta intervenção deve ser utilizada apenas em crianças cuja 

família tem grande influência nos hábitos alimentares. Quando a criança ganha 

alguma independência, o impacto dos familiares na alimentação é menor, 

passando a influência dos amigos para primeiro plano(101).  

 

Considerando o tratamento focalizado em mudanças comportamentais, não 

só nas crianças mas em toda a família, foram elaboradas recomendações para a 

abordagem à intervenção (Tabela 1) 
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Recomendações(37) 

 A intervenção deve ter início precocemente, ; 

 A família deve estar preparada para a mudança; 

 Os familiares devem ser informados e esclarecidos relativamente às 

complicações da obesidade; 

 Toda a família deve estar envolvida no tratamento, possibilitando a criação de 

novos hábitos, consonantes com as mudanças de estilo de vida propostas à 

criança; 

 Os programas de tratamento devem promover mudanças permanentes e não 

dietas e planos de exercício físico a curto prazo; 

 A família deve aprender a monitorizar a alimentação e o exercício das 

crianças; 

 O tratamento deve ajudar a família a fazer pequenas e graduais mudanças; 

 Os profissionais de saúde devem encorajar, incentivar e não criticar. 

 

  No tratamento, os objectivos devem ser propostos gradualmente. Os 

nutricionistas devem recomendar duas a três mudanças específicas na 

alimentação ou no exercício físico a cada consulta. Posteriormente, e apenas 

após terem sido atingidos os objectivos pela criança e pela família, podem ser 

delineadas novas metas(37). 
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4.2. Factores que condicionam o sucesso da intervenção de base familiar 

 

O sucesso da manutenção ou perda de peso nas crianças pode estar 

condicionado ou facilitado por determinadas características familiares (140). 

Num estudo que avaliou a opinião de profissionais de saúde relativamente 

às barreiras ao tratamento da obesidade em idade pediátrica, a falta de 

envolvimento e motivação parental foram os factores citados mais 

frequentemente(141). O nível de suporte oferecido pela família constitui uma 

importante influência na modificação de comportamentos alimentares e de 

actividade física(142). Muitas vezes os pais refutam a ideia que o seu filho é obeso 

o que pode originar a referida falta de envolvimento (35). Os profissionais de saúde 

referiram ainda que o tempo insuficiente disponibilizado para a intervenção 

constituía uma relevante barreira ao sucesso do tratamento(141). 

O contexto familiar pode determinar a capacidade de cooperação dos pais 

no tratamento da criança(143). Complicações psiquiátricas em ambos os pais 

condicionam o tratamento da obesidade infantil(144). A depressão maternal está 

associada ao insucesso do tratamento(140). As mães com depressão 

possivelmente não estão capacitadas para dar o apoio que a criança necessita 

nas mudanças de hábitos de vida(140). 

Outro factor que parece dificultar o êxito do tratamento é a presença de 

irmãos obesos na família que não integram o tratamento, o que desencoraja a 

criança a prosseguir nas mudanças comportamentais(140). 

A oferta de alimentos pouco saudáveis por parte de outros familiares é 

referida pelos pais como uma dificuldade ao cumprimento das recomendações 

alimentares, constituindo uma barreira à mudança de hábitos alimentares(145). 
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Não é consensual a influência do estatuto socioeconómico no sucesso da 

intervenção de base familiar. Alguns investigadores associam um baixo estatuto 

socioeconómico a uma menor disponibilidade dos pais para cooperarem no 

tratamento enquanto outros não encontraram nenhuma relação entre condições 

socioeconómicas e o sucesso do tratamento(143).  
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5. Análise crítica 

 

Nos últimos anos a obesidade infantil tem tido lugar de destaque em 

trabalhos de alimentação, nutrição e psicologia. Muitos têm sido os estudos que 

investigam a prevalência e incidência da obesidade e alguns deles têm avaliado 

os factores que se relacionam com esta doença. 

É reconhecida a importância extrema da prevenção da obesidade infantil 

pois ao seu tratamento está associado a uma baixa taxa de sucesso. Tanto para a 

prevenção como para o tratamento torna-se fundamental conhecer os 

determinantes do comportamento alimentar. 

Recentemente têm sido tomadas algumas decisões políticas e 

governamentais, nomeadamente a nível escolar, indústria e publicidade que 

concretizam medidas de combate à obesidade. Apesar dos esforços, a 

generalidade da opinião pública não encara a obesidade como uma doença, o 

que dificulta a abordagem terapêutica. Desta forma, pais e outros familiares não 

têm percepção ou não consideram relevante o excesso de peso das suas 

crianças.  

O ambiente familiar destaca-se como maior influente no desenvolvimento 

de hábitos alimentares saudáveis nas crianças. A família, em especial os pais ou 

cuidadores, têm um papel preponderante na prevenção e tratamento da 

obesidade infantil. Estes devem ser responsabilizados pelo sucesso do 

tratamento, proporcionando um ambiente alimentar saudável e momentos lúdicos 

que promovam a prática de exercício físico, limitando o número de horas 

destinados a actividades sedentárias.  



33 

 
 

 
Obesidade Infantil: abordagem em contexto familiar 

As crianças, pelo menos as de mais tenra idade, são dependentes dos pais 

ou cuidadores, o que os torna responsáveis pela educação alimentar infantil, 

promovendo hábitos, saudáveis ou não, que se prolongam durante a idade adulta. 

É primordial que se diagnostique e trate precocemente a obesidade, tendo os 

cuidados de saúde primários um papel preponderante. Só assim, os profissionais 

de saúde, especialmente os nutricionistas, têm a possibilidade de promover 

hábitos alimentares saudáveis, estabelecendo orientações alimentares adequadas 

a toda a família e não só à criança.  

Para que seja possível atingir toda a população-alvo é necessária a 

implementação de medidas que envolvam a participação dos principais decisores 

políticos, escolas, indústria alimentar e profissionais de saúde. 

Os programas dedicados à problemática da obesidade devem combinar 

intervenções a nível comunitário e individual, dando principal enfoque nas 

mudanças de estilos de vida de toda a família. 

Considero a monitorização do IMC a nível escolar uma estratégia 

interessante que nos dá a possibilidade de diagnosticar precocemente uma 

evolução estaturo-ponderal desadequada. Contudo, há que ter prudência na 

implementação desta estratégia. Inicialmente, deve ser dado consentimento por 

parte dos pais para a realização da avaliação antropométrica. A mensagem 

dirigida aos pais deve ser clara e elaborada de forma a não estigmatizar a criança. 

A escola pode constituir um importante elo de ligação com a família, que o 

nutricionista em conjunto com outros profissionais pode utilizar para desenvolver 

projectos de combate à obesidade. 
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A abordagem a nível individual permite uma intervenção adaptada às 

características da família. Em primeiro lugar é essencial que os familiares, em 

especial os cuidadores, reconheçam a obesidade como uma doença e todas as 

complicações que dela podem advir. 

A intervenção individual torna possível a avaliação de práticas parentais e 

de comportamentos alimentares presentes no meio familiar. Assim, e centrando a 

intervenção em mudanças comportamentais, o nutricionista deve inicialmente 

avaliar os hábitos alimentares da criança e da família, propor objectivos, dois ou 

três em cada consulta, adaptados ao ambiente familiar. Deve ser dado destaque à 

modelagem parental, incentivando pais ou cuidadores a constituírem o exemplo 

que pretendem ver nas suas crianças. As práticas restritivas não devem ser 

promovidas, ou seja, todos os alimentos são permitidos. Contudo, devem ser 

estabelecidas regras, nomeadamente em relação à frequência do consumo de 

alimentos de elevada densidade energética. Outras práticas parentais, como a 

pressão para a ingestão alimentar e a utilização de alimentos como recompensa 

devem ser igualmente despromovidas. A cada reavaliação deve ser verificada a 

adesão e os factores que podem dificultar o tratamento. 

Apesar de a literatura referir o estilo autoritário como o mais frequente, 

penso que tem existido uma evolução crescente do número de pais indulgentes e 

até mesmo negligentes. O nutricionista deve promover o desenvolvimento de 

competências parentais, realçando o papel dos pais na educação alimentar dos 

filhos.  

O envolvimento parental no tratamento da obesidade infantil deve ter em 

consideração a idade e o desenvolvimento da criança. Este envolvimento deve 
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decrescer à medida que a criança cresce e torna-se adolescente. Nesta etapa, os 

adolescentes devem ser responsabilizados pela aquisição e manutenção de 

hábitos de vida saudáveis. 

Acerca da temática abordada considero que mais estudos são necessários, 

nomeadamente estudos longitudinais com follow-up mais longos e com uma 

amostra suficientemente alargada. Em Portugal, nos últimos anos tem existido um 

conjunto de publicações de interesse contudo outros estudos são necessários, 

nomeadamente relacionados com os factores familiares e sua influência no 

comportamento alimentar das crianças e sua relação com o excesso de peso. 
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