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Resumo  

A obesidade infantil é um problema de saúde pública em todo o mundo, 

sendo considerada a doença mais comum em idade pediátrica. 

As atitudes e comportamentos alimentares saudáveis são resultado de um 

longo processo de socialização e desenvolvimento, aprendidas no seio da família 

e da escola, sujeitas às influências dos pares, experiências de cidadania e 

informação obtida através dos meios de comunicação social. A sua aquisição é 

efectuada segundo um processo de aprendizagem, desde idades precoces, 

fundamental na prevenção de algumas doenças do foro nutricional, 

nomeadamente a obesidade.  

 O diagnóstico de obesidade na criança/adolescente associa-se, muitas 

vezes, a alterações do comportamento alimentar, resultante de uma maior 

dificuldade de integração no meio familiar e social, conduzindo a algumas 

alterações psicológicas ou psiquiátricas como a depressão, ansiedade, baixa 

auto-estima, insatisfação da imagem corporal, distúrbios alimentares, entre 

outros. 

 O aumento dos conhecimentos sobre os determinantes comportamentais e 

psicossociais que envolvem crianças e adolescentes com diagnóstico de excesso 

de peso/obesidade é importante para o estabelecimento de novas estratégias de 

intervenção na abordagem desta patologia, fundamental ao sucesso do 

tratamento. 

Palavras-Chave 

Ansiedade; Auto-estima; Comportamentos alimentares; Depressão; Distúrbios 

alimentares; Imagem Corporal; Obesidade infantil. 
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Abstract 

Childhood obesity is a public health problem throughout the world, 

considered the most common disease in children. 

Healthy eating behaviors and attitudes are the result of a long process of 

socialization and development, learned in family and school, subject to the 

influences of peers, experiences of citizenship and information obtained through 

the media. The acquisition is conducted in a learning process, from early ages, 

important on prevention of nutritional diseases, including obesity. 

The diagnosis of obesity in children/adolescents is associated with changes 

in eating behavior, resulting in greater difficulty in integration in family and social 

environment, leading some psychological or psychiatric changes such as 

depression, anxiety, low self-esteem, body image dissatisfaction, eating disorders, 

among others. 

Increased knowledge about the psychosocial and behavioral determinants 

involving children and adolescents with a diagnosis of overweight/obesity is 

important for establishing new strategies of intervention, key to successful 

treatment. 

Key-Words 

Anxiety, Self-esteem, Eating behavior; Depression, Eating disorders, Body image, 

Childhood obesity 
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Introdução 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é definida 

como uma patologia do foro nutricional, caracterizada pela acumulação excessiva 

de gordura, contribuindo para o desenvolvimento de problemas de saúde.(1, 2)  

O excesso de gordura resulta de sucessivos balanços energéticos 

positivos, em que a quantidade de energia ingerida é superior à quantidade de 

energia dispendida.(2)  

Os factores que determinam este desequilíbrio são complexos e incluem 

factores genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais. Este 

desequilíbrio tende a perpetuar-se ao longo da vida, convertendo-se numa 

doença crónica.(2)  

Nas últimas décadas, tem vindo a observar-se que a prevalência da 

obesidade vem sofrendo um aumento linear, atingindo mais de um bilião de 

pessoas em todo o mundo, independentemente da idade, do sexo ou da região.(3-

6)  

Actualmente, a obesidade na infância e adolescência é considerada a 

doença pediátrica mais comum, tanto em países industrializados como em 

desenvolvimento, sendo um dos maiores problemas de saúde pública.(7)

Wang Y e Lobstein T, num artigo de revisão sobre a prevalência da 

obesidade infantil no mundo, observam resultados significativos de excesso de 

peso/obesidade, nos diferentes continentes, sendo a sua prevalência maior na 

América (27,7%) e na Europa (25,5%), seguindo-se o Mediterrâneo Oriental 

(23,5%), Oeste Pacífico (12,0%) e Sudoeste da Ásia (10,6%). A menor 

prevalência é observada no continente Africano (1,6%).(8)  
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Nos Estados Unidos da América a obesidade na infância tem apresentado 

uma evolução acentuada, onde cerca de 30% das crianças apresentam excesso 

de peso e 15% são diagnosticadas como obesas.(3, 9, 10)  

Estima-se que mais de dois terços das crianças, com idade inferior a 10 

anos e com diagnóstico de excesso de peso/obesidade, se tornam adultos obesos 

com respectivas comorbilidades associadas.(11)  

Segundo a US National Health and Nutrition Examination Survey – 

NHANES – (1999), a percentagem de crianças e adolescentes obesos aumentou 

2 a 3% desde a realização do NHANES III (1988-1994), onde 13% das crianças (6 

- 11 anos) e 14% dos adolescentes (12 - 19 anos) são obesos.(12)  

Nas últimas décadas, estudos desenvolvidos no Canadá, sobre obesidade, 

verificam que um dos grupos mais vulneráveis ao aumento de peso é o das 

crianças.(13) Enquanto na Europa, vários estudos estimam que 10 a 30% das 

crianças (7-11 anos de idade) e 8 a 25% dos adolescentes (14-17 anos de idade) 

apresentam excesso de peso.(14) Contudo, ao compararmos a prevalência de 

excesso de peso/obesidade entre países europeus, é possível observar que os 

países da região mediterrânea do sul da Europa, nomeadamente a Grécia e 

Portugal, apresentam uma prevalência semelhante à verificada no Reino Unido e 

nos Estados Unidos da América.(14-16)

O excesso de peso e a obesidade atingem níveis preocupantes em 

Portugal, tornando-o no segundo país europeu com maior prevalência de excesso 

de peso e obesidade infantil (36%), imediatamente, a seguir à Itália.(17)  

Num estudo com 4511 crianças portuguesas, entre os 7 e os 9 anos, 

encontrou-se uma prevalência de excesso de peso de 31,5%, destas 11,3% 

apresentavam um diagnóstico de obesidade. Neste mesmo estudo foi possível 
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observar uma maior percentagem de raparigas com excesso de peso (33,7%), 

comparativamente, com os rapazes (29,4%).(17, 18)  

Na análise de 319 adolescentes, com idades compreendidas entre os 11 e 

17 anos, do concelho de Lisboa, 22% apresentam excesso de peso ou 

obesidade.(17, 18)  

O incremento do excesso de peso/obesidade em crianças e adolescentes 

observado um pouco por todo o mundo, torna-se assim um problema universal, 

com graves repercussões na idade adulta, principalmente no que diz respeito ao 

aparecimento de hipertensão(19), diabetes mellitus tipo 2(20), doenças 

cardiovasculares(21), entre outras. Por outro lado, estas comorbilidades parecem 

estar associadas a alterações do comportamento alimentar e a uma maior 

dificuldade de inserção com o meio social, dando origem a problemas 

psicológicos como a depressão e a ansiedade.(22, 23)  

Por todos os aspectos supra citados, a intervenção cada vez mais precoce 

de todos os profissionais de saúde, onde se encontra incluído o nutricionista, é 

essencial para o sucesso na prevenção desta patologia. Para a criação de 

programas de intervenção eficazes é imprescindível a tomada de consciência 

sobre todos os determinantes psicossociais desta patologia, bem como que tipo 

de atitudes e comportamentos alimentares inerentes às crianças e adolescentes 

com diagnóstico de obesidade. 

Com este trabalho, pretende-se assim, aumentar os conhecimentos 

teóricos sobre os determinantes comportamentais e psicossociais que envolvem 

crianças e adolescentes com diagnóstico de excesso de peso e obesidade, de 

forma a determinar novas estratégias de intervenção na abordagem desta 

patologia, fundamental ao sucesso do tratamento. 
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1. Determinantes das atitudes e dos comportamentos alimentares 

As atitudes e comportamentos alimentares saudáveis são resultado de um 

longo processo de socialização e desenvolvimento, aprendidas no seio da família, 

sujeitas às influências dos pares, experiências de cidadania, conhecimentos 

escolares e informação obtida através dos meios de comunicação social.(24)  

Apesar de o acto de comer ser um processo biológico natural do ser humano, 

a cultura dita as premissas sobre como adultos e crianças se devem comportar e 

alimentar. As escolhas alimentares parecem ser influenciadas por factores 

biológicos, psicológicos, económicos, sociais e culturais da família e 

emocionais.(25, 26)  

O desenvolvimento de atitudes e comportamentos relativamente à alimentação 

na criança/adolescente é efectuado segundo um processo de aprendizagem, 

onde o ambiente parece ser o factor despoletador da ocorrência de 

sobrepeso/obesidade. Este efeito parece ser mais evidente em indivíduos 

geneticamente mais susceptíveis.(27)

1.1 Ambiente intra-uterino, peso à nascença e aleitamento materno 

Segundo Johson e seus colaboradores, existem “períodos críticos” para o 

desenvolvimento da obesidade, nomeadamente o período fetal, o primeiro ano de 

vida, a infância, a adolescência, a gravidez e a lactação, sendo os dois primeiros 

os mais consensuais. (28)

Alguns autores consideram que o período pré-natal é um período crítico onde 

vários factores ambientais podem influenciar o tamanho do corpo e a adiposidade, 

podendo vir a desencadear doenças crónicas, como a obesidade. (28, 29)  
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Estudos epidemiológicos apontam que o peso elevado à nascença parece 

estar associado a um elevado IMC, assim como o baixo peso à nascença parece 

estar associado a elevada adiposidade. (30, 31)  

Numa meta-análise sobre obesidade na infância e na adolescência verificou-

se que um grande número de estudos mostra uma associação positiva entre o 

elevado peso ao nascer e subsequente obesidade, salientando o papel 

preponderante do ambiente intra-uterino. Deste modo, poder-se-ia pensar que o 

baixo peso ao nascer não teria nenhuma influência no desenvolvimento da 

obesidade infantil, actuando como factor protector. Porém, crianças que nascem 

com restrição de crescimento intra-uterino parecem ter maior propensão para 

serem obesas durante a infância. Em suma, pode-se concluir que tanto as 

crianças que nascem com baixo peso como as com peso elevado têm maior 

probabilidade de apresentar obesidade na idade pediátrica, sendo este aspecto 

mais evidente no segundo caso.(32, 33)

Apesar do primeiro contacto fisiológico com o ambiente materno se dê durante 

a gestação, é na infância que se inicia a regulação da fome e da saciedade, 

influenciada, de certa forma, por experiências precoces.(25)

A hipótese de que o aleitamento materno possa estar relacionado com o 

desenvolvimento de obesidade na infância, não é recente.(34) Numa coorte 

transversal com 9357 crianças alemãs entre os 5 e 6 anos de idade, encontrou-se 

uma prevalência de obesidade de 4,5% entre as crianças que nunca tinham sido 

amamentadas e de 2,8% entre aquelas que receberam aleitamento materno. Um 

estudo realizado numa população pediátrica alemã, verificou uma prevalência de 

obesidade (IMC>Pc97) igual a 3,8% para as crianças que receberam leite 

materno exclusivo durante os 2 primeiros meses; 2,3% para as que fizeram leite 
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materno entre 3 e 5 meses; 1,7% para as crianças que receberam leite materno 

com duração de 6 a 12 meses e 0,8% nas amamentadas por mais que 12 meses. 

Resultados semelhantes foram observados em relação à prevalência de 

sobrepeso (IMC>Pc90).(34, 35) Gillman et al., num estudo realizado em crianças e 

adolescentes, na faixa etária de 9 a 14 anos, encontraram menor risco de exceso 

de peso nos indivíduos que tinham feito aleitamento materno exclusivo nos 

primeiros 6 meses de vida, do que naqueles que receberam fórmula infantil. Neste 

mesmo estudo também foi possível observar um menor risco de excesso de 

peso/obesidade de acordo com a duração do aleitamento materno.(34, 36)  

A duração do aleitamento materno apresenta uma associação negativa com o 

aparecimento de excesso de peso/obesidade em idade pediátrica, comportando-

se como factor protector da criança.(34, 36, 37)

1.2 Ambiente familiar (pais e cuidadores) 

Os primeiros cinco anos de vida são um período de rápido crescimento físico e 

de aquisição de comportamentos alimentares, definindo padrões de consumo 

futuros. Nos primeiros anos de vida, o quê, quando e que quantidade de alimento 

a ingerir, está de certa forma influenciada pela transmissão de um património 

cultural, atitudes e práticas familiares em torno dos processos de alimentação.(38)  

Os pais são importantes agentes de socialização para a criança uma vez que 

cabe a eles escolher os alimentos presentes na dieta da família. Por outro lado, 

representam modelos no âmbito da educação alimentar e as suas práticas 

servem de instrumento ao desenvolvimento de comportamentos alimentares 

padronizados pela sociedade em que vivem.(25, 38)
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Assim sendo, a alimentação é um acto social, onde a família e amigos podem 

servir de modelos no desenvolvimento das preferências alimentares da criança.(39)

Hábitos alimentares dos pais e regras de alimentação saudável, durante a 

primeira década de vida, influenciam significativamente as atitudes e os hábitos 

alimentares da criança/adolescente.(40)

 Num estudo realizado em 22 crianças, entre os 3 e os 5 anos de idade, e 

respectivos progenitores, verificou-se que as crianças cujos pais apresentam uma 

elevada restrição alimentar, têm uma massa corporal maior do que as crianças 

cujos pais têm menor restrição alimentar. Esta associação parece ter sido 

mediada directamente pelo papel dos pais como modelos de comportamentos 

alimentares pouco saudáveis.(41, 42)  

O contexto no qual se desenvolvem os padrões alimentares na infância é 

crucial. A interacção social durante as refeições, normalmente, permite à criança 

experiências alimentares satisfatórias do ponto de vista social, podendo facilitar a 

aquisição de escolhas alimentares correctas.(43)  

O consumo de alimentos em meio familiar é fundamental para obter 

comportamentos alimentares saudáveis, assim como regras sobre duração e 

frequência das refeições. Estudos mostram que a criança ao realizar as refeições 

com outros membros do agregado familiar apresenta hábitos alimentares mais ou 

menos saudáveis de acordo com as atitudes e comportamentos alimentares da 

família.(26, 44)

Os padrões de aceitação dos alimentos podem estar muito dependentes do 

contexto social em que as refeições são realizadas. Quando os alimentos são 

administrados às crianças em contextos sociais “positivos” (associado a uma 
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interacção social positiva), as preferências das crianças por tais alimentos são 

reforçadas.(45)  

Por outro lado, a estratégia de fazer uma criança comer um alimento a fim de 

ganhar um prémio, tende a reduzir o gosto pelo alimento que ela deve comer para 

obter a recompensa.(45)  

A família de indivíduos com obesidade apresenta excesso de ingestão 

alimentar, sedentarismo e relacionamento complicado entre os membros da 

família.(46)

No que diz respeito às escolhas, preferências e consumo de alimentos pelas 

crianças, estas parecem estar relacionados com as preferências, crenças e 

atitudes alimentares dos seus pais. Alguns estudos têm demonstrado que as 

preferências alimentares de crianças com idade inferior a 2 anos estão 

associadas com as preferências das suas mães.(44)  

Num estudo sobre a influência dos pais nas escolhas alimentares dos seus 

filhos e sua relação com a obesidade pediátrica, foi possível observar que as 

escolhas alimentares dos filhos eram alteradas quando estes sabiam que havia 

uma observação materna, aumentando o número de escolhas nutricionalmente 

saudáveis.(39)  

Verifica-se que pais obesos prestam menor atenção e interesse pela conduta 

alimentar dos seus filhos obesos, onde existe um consumo de refeições 

desequilibradas e quase inexistente educação e informação nutricional 

correcta.(40)  

Vários factores sócio-demográficos, como a escolaridade dos pais, são 

grandes influenciadores da qualidade alimentar das crianças e adolescentes. 

Famílias de baixo nível socioeconómico e cultural oferecem aos seus filhos uma 
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alimentação com um conteúdo maior em gorduras e menor em hidratos de 

carbono, fruta e hortícolas.(40, 44)  

Contudo, estudos comprovam que o ambiente familiar não é o único factor 

influenciador do peso da criança. Existe uma forte evidência de que o IMC 

elevado dos pais está associado ao IMC elevado dos filhos.(47, 48)  

Tudo isto nos leva a concluir que, as crianças são dependentes dos pais e dos 

cuidadores para a aquisição dos alimentos, sendo as escolhas alimentares dos 

pais a chave determinante das experiências alimentares dos seus filhos.(49) Assim 

sendo o ambiente familiar tem uma grande influência no desenvolvimento dos 

hábitos alimentares da criança no que diz respeito não só à quantidade (ingestão 

energética) mas também à qualidade (escolhas alimentares saudáveis).(50-53)  

1.3 Escola e Grupo/Pares 

As crianças iniciam o processo de aprendizagem sobre os alimentos através 

da experiência directa de comer e pela observação dos comportamentos 

alimentares dos outros.(54)  

A idade escolar é uma fase crucial no desenvolvimento de hábitos alimentares 

e estilos de vida saudáveis que persistem durante anos.(54)

Ao longo do crescimento, a família vai perdendo o papel central de grande 

influenciador das escolhas alimentares do jovem, sendo substituída, 

progressivamente, por outros influenciadores. Por sua vez, o adolescente torna-se 

autónomo a nível alimentar e responsável pelas suas escolhas.(55)

A partir do momento em que a criança ingressa um estabelecimento de 

ensino, todo o meio físico e psicossocial, característico da escola, começa a 

influenciar e a proporcionar a criação de novos hábitos alimentares, como 
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consequência do número de refeições realizadas nas cantinas/bares, número de 

horas em que a criança passa na escola e influência de novos modelos de 

consumo com o grupo de amigos, os professores e outros membros da 

comunidade escolar.(55)

Alguns autores consideram que no primeiro contacto com a escola a criança 

apresenta como modelo central do seu comportamento alimentar o professor. A 

título ilustrativo, um estudo realizado em crianças de idade escolar, chega à 

conclusão que a ingestão de novos alimentos aumenta quando a criança observa 

o professor a comer entusiasmadamente esses alimentos. Contudo, este modelo 

entusiasta do professor não se apresenta efectivo quando as crianças estão 

sentadas com pares que apresentam preferências alimentares diferentes das dos 

professores.(38, 54)

Ao longo do processo de integração com o meio escolar, o grupo de amigos 

vai assumindo, progressivamente, uma grande importância como factor 

influenciador na formação e modificação de valores e atitudes, no que respeita à 

alimentação. Deste modo, e como forma de ser aceite pelo grupo, o  adolescente 

adopta comportamentos e atitudes que vão de encontro aos valores e 

expectativas desse mesmo grupo.(55, 56)  

Num estudo realizado em raparigas pré-adolescentes, entre os 8 e os 12 anos 

de idade, é possível verificar que a sua alimentação, em contexto escolar, 

apresentava uma densidade energética maior quando comiam com colegas que 

tinham excesso de peso, ao contrário do que acontecia com colegas 

normoponderais.(57)
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Para além da influência dos colegas e restante população escolar, o contexto 

e a disponibilidade de refeições dadas pela escola passa a exercer uma grande 

influência nas escolhas e atitudes alimentares do jovem.(58, 59)  

Tem-se verificado, nos últimos anos, um aumento da oferta de alimentos de 

reduzido valor nutricional, como refrigerantes, chocolates, batatas fritas, entre 

outros, principalmente nos buffets e máquinas de venda automática, bem como 

no ambiente circunscrito à escola. Este poderá ser um factor ambiencial que leva 

ao aumento do consumo de refeições tipo snack, por parte das camadas mais 

jovens.(58)  

O desequilíbrio nutricional da composição das refeições nas cantinas 

escolares, contribui cada vez mais para um crescente ambiente “obesogénico”. 

Segundo um estudo da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor 

(DECO) em 2005, a maior parte das refeições servidas em cantinas escolares no 

nosso país são, globalmente, equilibradas, contudo apontam para um consumo 

frequente de carne de vaca e porco, usam a fritura como método de confecção de 

eleição e como sobremesa utilizam o doce em substituição da fruta.(59)   

Em suma, a escola é determinante na aquisição de hábitos alimentares 

saudáveis da criança e do adolescente. Contudo, no indivíduos mais velhos 

observa-se uma constante afirmação e liberdade do adolescente, tanto no que diz 

respeito à família, como no ambiente em que está inserido.(55) 

1.4 Propriedades sensoriais dos alimentos, factores económicos e a 

indústria alimentar 

As propriedades sensoriais dos alimentos parecem estar envolvidas nos 

processos específicos de saciedade. Características organolépticas como o 
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aroma, o sabor, a textura e a aparência dos alimentos são essenciais no controlo 

do apetite, pelo que as escolhas alimentares também vão ser influenciadas por 

estes aspectos.(60)  

Ao fazer as suas escolhas alimentares, a criança ingenuamente ignora o 

teor energético e o valor nutricional dos alimentos e não hesita em expressar os 

seus gostos e aversões alimentares, através de expressões faciais provocadas 

pelo reflexo dos sabores básicos (doce, azedo, amargo e salgado).(45) No que diz 

respeito às preferências alimentares da criança, verifica-se que o sabor doce é o 

determinante básico das suas preferências alimentares.(45)  

Outro aspecto influenciador é a familiaridade adquirida com determinado 

alimento, a qual resulta de experiências positivas ou negativas com aquele 

alimento em particular.(45) Estas propriedades parecem ser, igualmente, 

responsáveis pela quantidade de alimentos ingeridos. Estudos revelam que 

quanto mais vezes o contacto com os alimentos maior será a quantidade ingerida 

destes.(60)

 A resposta “hedónica” dos alimentos é considerada o maior determinante 

das escolhas alimentares(61), resultando num efeito chamado de “fenómeno do 

alimento desejado”. Este fenómeno é caracterizado como a vontade irresistível de 

comer um alimento específico, sendo considerado um dos factores 

influenciadores do controlo do apetite, estando associado positivamente ao 

excesso de peso, ao aumento de IMC, a ambientes alimentares obesogénicos, ao 

BED e à fraca aderência a programas de perda de peso.(62)  

O exemplo do que anteriormente foi descrito diz respeito ao consumo 

compulsivo de chocolate. O seu aroma apelativo torna o chocolate num “alimento 
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desejado”, verificando-se uma maior ingestão em situação de stress e depressão, 

muito típico de crianças e adolescentes obesos.(63)

Outros factores externos como o preço, a marca e a aptidão ao uso são 

indicados como grandes comprometedores das escolhas alimentares.(61)

Segundo a bibliografia a selecção alimentar é regida por três factores 

fundamentais: o sabor, o preço do alimento e o valor nutricional. Porém, 

dependendo do contexto em que o indivíduo se insere, um ou mais factores 

podem-se sobrepor em relação aos restantes. Deste modo, tem-se verificado que 

o indivíduo de um nível socioeconómico baixo considera o preço um factor 

determinante na sua escolha. Embora uma grande parte da população se 

preocupe com dimensões relacionadas com a composição e informação 

nutricional do produto alimentar. Porém, muitas das vezes a sua escolha recai 

sobre os alimentos considerados mais saborosos e caros, mas menos 

saudáveis.(64)  

Num estudo longitudinal com crianças dos 6 até aos 17 anos, foi possível 

verificar que 10% do aumento dos preços de frutas e vegetais estava associado a 

um aumento de 0,7% de IMC nas crianças. (65)  

Por outro lado, as escolhas alimentares, por parte das crianças e dos 

adolescentes são largamente influenciadas pela indústria alimentar, onde a 

produção e comercialização de novos produtos alimentares mais apelativos, de 

fácil confecção e preço acessível, são factores determinantes.(45, 64, 66)  

A mudança dos estilos de vida e dos comportamentos alimentares, bem 

como o tempo disponibilizado para a confecção de alimentos é cada vez mais 

escassa. Pai e mãe desempenham funções fora de casa, sendo um factor 

determinante nas escolhas alimentares adquiridas.(44)
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 Como forma de responder às necessidades do novo estilo de vida familiar, 

a indústria alimentar tem vindo a aumentar a produção de alimentos de 

conveniência e com preparação rápida e fácil. Por sua vez, verifica-se o aumento 

do tamanho das porções das refeições, assim como a adição de açúcar e gordura 

aos mesmos.(66)  

O crescente número de refeições fora de casa, verificado nos últimos anos, 

é responsável por um aumento do consumo de gorduras e energia, 

comparativamente às realizadas em casa.(44)

1.5 Publicidade, Televisão e Sedentarismo 

A publicidade veiculada através da televisão é também um grande 

influenciador das escolhas alimentares, sobretudo nas crianças. Usada como 

estratégia de marketing, a televisão torna-se assim num importante meio de 

incentivo para o consumo de determinados géneros alimentícios.(67, 68)  

Tendo em conta que as crianças começam a ver televisão desde idades 

precoces(69), a publicidade constitui um importante determinante nas escolhas e 

preferências alimentares.(69-71)  

Crianças e adolescentes parecem ser particularmente sensíveis aos 

anúncios sobre alimentos, nomeadamente de produtos com alta densidade 

energética, ricos em açúcar ou sal e pobres em nutrimentos.(24)  

Ao analisarmos os conteúdos publicitários, verificamos que os produtos 

frequentemente anunciados pela televisão incluem cereais de pequeno-almoço, 

refrigerantes, fast-food, entre outros.(67)  

A publicidade televisiva tem sido um factor de preocupação no debate 

sobre de que forma os seus efeitos na criança podem conduzir a escolhas 
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alimentares incorrectas. (67) Como forma de evitar o efeito negativo que a televisão 

tem na saúde das populações mais jovens, a Academia Americana de Pediatras 

preconiza que crianças com menos de 2 anos de idade devem evitar a exposição 

à televisão, enquanto crianças com idade superior aos 2 anos devem limitar essa 

exposição a 2 horas por dia.(72)

Vários investigadores têm associado a publicidade televisiva de géneros 

alimentícios ao desenvolvimento de um ambiente “obesogénico”, concluindo que 

esta afirmação possa ter por base duas questões plausíveis, relativamente à 

exposição televisiva em demasiado, frequentemente associado à ingestão de 

snacks densamente energéticos, fast-food ou refeições pré-preparadas; maior 

sedentarismo com redução do ritmo metabólico até aos níveis próximos de sono e 

anulação do exercício físico.(73)

No que diz respeito ao consumo de produtos densamente energéticos 

aquando da visualização televisiva, observou-se que crianças de famílias em que 

a televisão faz parte da rotina alimentar, apresentam um padrão alimentar 

característico de menor consumo de frutas e legumes, e maior consumo de 

alimentos hipercalóricos como pizzas, salgadinhos e refrigerantes.(44, 68)  Um outro 

estudo verifica que o tempo passado a ver televisão ou a ver vídeos está 

associado a um aumento de consumo de fast-food em crianças com idade pré-

escolar.(72)

É comummente aceite que, hoje em dia, as crianças passem um grande 

número de horas a ver televisão ou a jogar em computadores, por falta de 

alternativas para a ocupação dos seus tempos livres, levando os jovens a 

tornarem-se mais facilmente “reféns do sofá”.(73, 74)  
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Em Portugal, estima-se que uma grande percentagem das crianças e 

jovens passem cerca de 2 a 3 horas/dia a ver televisão.(24)

A preferência por actividades sedentárias como ver televisão, jogar 

computador, entre outras, encontra-se associado a uma menor actividade física. 

Estudos afirmam que a maioria das crianças que têm o hábito de ver televisão 

durante a infância têm maior propensão a desenvolver uma adiposidade corporal 

mais acentuada.(75) Esta situação deve-se, em parte, pelo facto da actividade 

física ser um factor protector de um aceleramento do aumento de peso e estar 

inversamente associado às alterações da gordura corporal. Crianças que 

apresentam um nível de actividade física baixo, têm maior risco de 

desenvolverem maior adiposidade.(12)

Evidências científicas observam que existe uma associação positiva entre 

sedentarismo e aumento de IMC, e consequentemente, um impacto negativo com 

a actividade física.(76)

Os baixos níveis de actividade física por parte das crianças/adolescentes, 

podem resultar em excesso de peso/obesidade, pela ausência da prática de 

actividade física, por parte dos seus progenitores que, consciente ou 

inconscientemente, desencorajam os seus filhos para esta prática desde idades 

muito precoces.(12, 77)

O peso corporal é sentido pela criança e adolescente obeso de uma forma 

mais intensa. Cansam-se mais rapidamente e alguns dos seus movimentos são 

difíceis de serem executados, por vezes impossíveis, quer por razões anatómicas, 

quer pelo esforço que requerem. Deste modo, a criança sente-se inferior em 

relação aos colegas e amigos.(78)
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Existem evidências fortes de que uma actividade física moderada/vigorosa 

diária ajude a reduzir a adiposidade na criança/adolescente com excesso de 

peso/obesidade.(76)   

Deste modo, pode-se afirmar que tanto as crianças como os adolescentes 

beneficiam com a prática regular de actividade física e consequente diminuição de 

de actividades sedentárias. Estudos chegam mesmo a revelar que actividades 

específicas, como dançar ou andar a pé, acessíveis à maioria das populações 

jovens, apresentam enormes benefícios para a saúde e bem-estar.(79)

2. Factores psicossociais 

O diagnóstico de obesidade em idade pediátrica associa-se, muitas vezes, 

a alterações do comportamento alimentar, devido a uma maior dificuldade de 

integração no meio social, apresentando algumas alterações psicológicas ou 

psiquiátricas como a depressão, ansiedade, baixa auto-estima, distorção da 

percepção da imagem corporal, entre outros.(22, 23, 46)  

O excesso de peso/obesidade torna-se num risco para a saúde. Por razões 

biológicas, psicológicas ou mesmo comportamentais, alguns indivíduos parecem 

estar destinados a travarem uma “batalha” para emagrecer. Este processo pode 

resultar numa excessiva preocupação com a alimentação e com o peso, podendo 

conduzir à autocondenação e depressão, bem como a repetidos ciclos de perda e 

recuperação de peso.(46)

Ter um corpo “imperfeito” é muitas vezes considerado sinónimo de não ter 

força de vontade, não ser capaz de fazer alguma restrição alimentar, ser 

preguiçoso e não ter capacidade de auto-controlo. A sociedade tende a reagir 

negativamente aos indivíduos que não conseguem alcançar os padrões de 
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imagem corporal ideal, provocando nestes um grande sofrimento tanto a nível 

social como psicológico.(78)

A obesidade torna-se muitas vezes numa condição de estigmatização e 

exclusão social, assim como de descriminação a vários níveis da vida da 

criança.(80) Num estudo sobre o grau de estigmatização nos indivíduos obesos foi 

possível observar que os indivíduos afro-americanos e asiáticos apresentavam 

um gosto particular pelas imagens de indivíduos obesos em comparação com os 

de raça branca. Por outro lado, os adultos parecem aceitar mais facilmente a 

imagem corporal de obesidade no adulto, do que na criança. Este mesmo estudo 

afirma que o grau de estigmatização pode ter um início precoce e 

desenvolvimento crescente com a idade pediátrica.(81)     

Crianças/adolescentes obesos, parecem ter atitudes mais infantilizadas, 

apresentando algumas dificuldades em lidar com as suas experiências, de adiar 

satisfações e obter prazer nas relações sociais, de lidar com a sexualidade, 

dependência materna, para além de uma auto-estima mais baixa.(82)  

A criança interioriza desde muito cedo que ter excesso de peso é indesejável, 

vendo o seu corpo como uma fonte de embaraço e vergonha, carregando consigo 

o estigma de ser “gorda”, fazendo-a sentir-se inferior às outras crianças.(78, 83)

Num estudo de revisão realizado por Zametkin et.al., encontraram-se elevadas 

taxas de distúrbios psicológicos em crianças e adolescentes obesos, em especial 

do sexo feminino. Destacam-se as alterações de humor, dor e ansiedade. Alguns 

casos são resultantes de uma distorção da sua própria imagem corporal. 

Contudo, este mesmo trabalho observa que nas crianças e adolescentes que 

apresentavam insatisfação da imagem corporal, não se verificavam diferenças 
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significativas do estado psicopatológico entre adolescentes obesas e não obesas, 

com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos.(84)  

A criança obesa é frequentemente desencorajada a praticar actividade física e 

actividades que exigem força e flexibilidade, sendo o excesso de peso sentido 

pela criança como um incómodo em quase todas estas actividades, contribuindo 

para que ela se sinta menos habilitada ao nível de competência física.(78)   

Algumas pesquisas indicam que o tratamento clínico da obesidade aumenta 

os níveis de depressão, ansiedade e transtornos alimentares.(84)

As repercussões psicoafectivas que a obesidade pode ter em idade 

pediátrica leva-nos a pensar que é, igualmente, importante e fundamental abordar 

alguns aspectos como a imagem corporal, o auto-conceito e a auto-estima, assim 

como outros determinantes psicossociais, nomeadamente a depressão, a 

ansiedade e os distúrbios alimentares.(22, 23, 46) 

2.1 Depressão e Ansiedade 

A obesidade muitas vezes acarreta dificuldades comportamentais, 

interferindo, assim, no relacionamento social, familiar e académico da criança. 

Alguns autores chegam a considerar que quanto maior o número de distúrbios do 

comportamento alimentar que a criança apresenta, maior será a probabilidade de 

desenvolver um quadro depressivo.(46)

Em muitos casos a criança obesa tem dificuldade em aceitar-se tal como ela 

é, receando a forma ridícula como os outros a possam considerar. Crianças e 

adolescentes desconfiam que os amigos/pares possam fazer troça delas, que os 

professores tenham pena ou que os pais a enganem sobre a sua condição física. 

Desta forma, estas tendem-se a fechar, tornando-se menos participativas, 
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revelando falta de interesse, embora, na maior parte dos casos, as suas 

capacidades intelectuais sejam tão apreciáveis ou até superiores às de outras 

crianças.(78)

Enquanto que em idades mais jovens a depressão tem sido algumas vezes 

associada ao diagnóstico de obesidade(85), por vezes com o incremento de IMC 

nos adultos, as situações depressivas no adolescente tende a exacerbar a 

propensão para alterações de peso.(22)  

Estudos sobre os aspectos psicológicos nos diagnósticos de obesidade 

infantil revelam que os sintomas depressivos são maiores em crianças com 

obesidade no sexo feminino, em parte devido à incapacidade de perda de 

peso.(46)

Embora a obesidade não pareça ser uma doença do foro psiquiátrico, o 

ganho de peso, em muitos dos casos, acompanha problemas psiquiátricos como, 

por exemplo, quadros de depressão, ansiedade e baixa auto-estima, tanto em 

idade pediátrica como no adulto. Contudo, existem excepções, onde se observa 

que crianças/adolescentes que se encontram deprimidos ou com alterações de 

humor e que, inicialmente não apresentavam obesidade, com o progresso da 

doença ao longo dos anos, acabaram em adultos obesos.(84)

Quadros depressivos contribuem para o aparecimento de alterações do 

comportamento alimentar, cognitivas, emocionais e somáticas, geralmente 

associadas a outras queixas, como, por exemplo, a ansiedade.(46)

A ansiedade é aceite como um estado emocional transitório ou uma condição 

do organismo humano, caracterizado por sentimentos desagradáveis de tensão e 

apreensão, conscientemente percebidos por um aumento da actividade do 

Sistema Nervoso Autónomo.(46)  
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Trata-se de um estado emocional com componentes psicológicas e 

fisiológicas, fazendo parte das diferentes experiências humanas. A ansiedade 

pode tornar-se patológica quando é desproporcional à situação que a 

desencadeia, ou quando não existe um objecto específico ao qual se 

direccione.(82)  

Existem duas dimensões distintas na apresentação da ansiedade: 

Ansiedade estado - estado emocional transitório que apresenta flutuações 

com o decorrer do tempo, caracterizado por sentimentos desagradáveis de tensão 

e apreensão conscientemente percebidos;(46, 82) 

Ansiedade traço - caracterizada pelas diferenças na maneira como o 

indivíduo reage a situações percebidas como ameaçadoras.(46, 82)

A questão sobre a associação positiva entre obesidade em idade pediátrica 

e a ansiedade ainda é muito controversa, não existindo muitos estudos sobre a 

matéria e observando-se que esta associação é mais frequente em adultos 

obesos. Contudo, existem alguns estudos que afirmam que um alto nível de 

ansiedade pode ter como sintoma a obesidade, que possivelmente mascara 

dificuldades internas, afectivas e de relações humanas, solicitando-se um 

tratamento psicológico urgente.(82)  

2.2 Auto-conceito 

A procura de um corpo perfeito simboliza um dos atributos mais importantes e 

desejados das sociedades contemporâneas.(78, 83)

Hoje em dia existe uma forte tendência social e cultural em considerar a 

magreza como uma imagem ideal e de êxito.(86)
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 Reportando-nos à evolução da imagem corporal do ser humano, em particular 

a imagem feminina, vemos que a obesidade era valorizada e representada nas 

artes, ao contrário do que se preconiza actualmente, onde a exigência de uma 

aparência magra e esguia, é cada vez mais bem aceite pela sociedade.(86)   

Na cultura Ocidental a pressão para ter uma imagem magra é bastante 

intensa: os indivíduos são alertados constantemente, através dos meios de 

comunicação social, que a forma ideal do seu corpo deve ser extremamente 

magra.(78, 83) Reacções e atitudes da sociedade relativamente à imagem dos 

indivíduos obesos insinuam, na maioria das vezes, declarações depreciativas que 

os indivíduos obesos fazem em relação a si próprios, apresentando um auto-

conceito comprometido.(78)  

A Psicologia Social considera que o auto-conceito é a autoconstrução que 

o indivíduo elabora a respeito de si próprio ao longo da vida. É uma estrutura 

central, composta por cognições, afectos, sentimentos, comportamentos e 

atitudes que o ser humano possui a respeito de si mesmo, dos outros e do meio 

em que vive. Esta estrutura é formada a partir de percepções, conjecturas e 

imaginações que o indivíduo idealiza a respeito da influência que a sua imagem 

exerce sobre os outros e, por sua vez, ao julgamento que estes possam fazer, 

adicionado a um sentimento de orgulho ou vergonha, resultante da interacção 

com a sociedade em que se vive.(87)  

O apreço por si próprio e a percepção de que se tem certas habilidades e 

capacidades são construídas a partir do contacto com os outros, fornecedores de 

orientações ao indivíduo sobre o seu desempenho. As pessoas transportam 

consigo um auto-conceito positivo ou negativo e actuam em função dele. O que 

se pensa sobre nós próprios, reflecte, na maioria das vezes, a satisfação pela 
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vida e pelas atitudes/comportamentos realizados, considerando um suporte 

importante na saúde mental do indivíduo.(82)

2.3 Satisfação e Insatisfação com a Imagem Corporal

O conceito de imagem corporal abrange processos fisiológicos, 

psicoafectivos e sociais, numa interacção contínua entre eles. Segundo a 

literatura, “é uma experiência que vivemos a cada instante e nunca é 

verdadeiramente unilateral.(…) Transforma as relações externas com o mundo e 

é transformada por elas. Reflecte a sua mais profunda intimidade, expondo, 

assim, a sua face. Apresenta-se como a parte mais consistente do nosso interior 

mostrando-se ao mundo. Simboliza todo o nosso ser, apesar de nunca ser 

completa(…)”(88) Em resumo, é uma construção psicológica que se refere às 

avaliações das pessoas sobre a sua atractividade e aparência física.(89)

A construção da imagem corporal mostra-se bastante complexa, podendo 

interferir na própria auto-imagem, uma vez que não é fixa. Ou seja, como “o corpo 

e a sua utilização passam por um processo de aprendizagem construtora de 

hábitos”, a modificação da nossa auto-imagem torna-se numa constante, sendo 

definida pelas interferências sociais que sofremos e dos hábitos criados, que vão 

moldando o aspecto de existir como seres corporais.(88)

A distorção da imagem corporal pode ser definida como uma forma de 

distúrbio psicoafectivo, comportamental ou perceptivo que é influenciado directa 

ou indirectamente por aspectos da sua aparência física.(90)  

Alguns autores acreditam que a distorção da imagem corporal se 

desenvolve desde idades muito precoces e, sobretudo, na adolescência, 
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influenciada por uma internalização de censura dos pais e dos pares, persistindo 

através de uma contínua desvalorização.(82, 89)

Na literatura actual destacam-se dois componentes da imagem corporal: 

estima corporal – acto de avaliação das diferentes partes do corpo – e 

insatisfação com a imagem corporal – desagrado com o corpo e preocupação 

com o peso, forma e gordura corporal.(91)

Os factores sociais desempenham o maior papel sobre o conceito de 

imagem corporal, contudo para a maioria da população, os factores individuais 

são fortes influenciadores do desenvolvimento e manutenção da distorção da 

imagem corporal, em particular nos indivíduos em risco.(89)      

Todo o adolescente tem na sua mente um corpo idealizado, e quanto mais 

este corpo se distanciar do real, maior será a possibilidade de conflito e 

comprometimento da sua auto-estima.(83, 86) Adolescentes que apresentam uma 

insatisfação em relação ao seu corpo estão mais propícios de perceberem o seu 

estado de saúde como empobrecido, estando mais susceptíveis ao 

desenvolvimento de depressão, baixa auto-estima e baixa interacção social. Por 

outro lado, adolescentes com excesso de peso desenvolvem distúrbios mais 

relacionados com conceitos de peso e de alimentação, iniciando crises de BED e 

dietas altamente restritivas.(83, 92, 93)  

No que diz respeito a diferenças significativas no acto de avaliação da imagem 

corporal, quanto à idade e ao género, este facto pode dever-se ao processo 

sociocultural e à pressão dos pares, importantes influenciadores da construção da 

identidade social do adolescente.(83, 92)  Podemos verificar que no sexo feminino, 

com o progredir da idade, há a tendência para um desejo constante de perder 

peso, ao contrário do que é observado no sexo masculino, onde prevalece o 
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desejo de ganhar peso e no desejo constante de o converter num corpo 

atlético.(86, 92)

O IMC pode comportar-se como mediador da insatisfação corporal, 

verificando-se que crianças/adolescentes que têm excesso de peso/obesidade 

desejam ser mais magros.(83, 93)

Autores analisam que os adolescentes apresentam uma autopercepção não 

condizente com o seu estado nutricional real e algum sentimento de insatisfação 

com a sua imagem corporal. Comprova-se assim, existir uma associação 

significativa entre a imagem corporal que o adolescente tem de si e a satisfação 

com essa mesma imagem.(86)

Num trabalho de revisão realizado em 2004, foi possível concluir que a maioria 

das crianças e adolescentes obesos têm uma imagem corporal negativa, 

relativamente aos seus pares. Associada a esta insatisfação corporal verificam-se 

diminuídos níveis de auto-estima.(84)

2.4 Auto-estima 

Segundo alguns autores, a auto-estima pode ser definida como o equilíbrio 

entre realizações pessoais e seus objectivos e aspirações de vida. É igualmente 

enfatizada a importância do factor social no desenvolvimento de uma alta ou 

baixa auto-estima na dependência de como os outros nos tratam e nos 

respeitam.(80)

A auto-estima nas crianças varia segundo alguns aspectos, nomeadamente: 

Género: crianças e adolescentes obesas do sexo feminino têm maior risco de 

padecerem de problemas de baixa auto-estima, subjacente à insatisfação com a 

imagem corporal;(83, 84)
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Idade: normalmente uma auto-estima baixa desenvolve-se na fase de 

puberdade, onde as mudanças com o corpo e a preocupação com a imagem 

corporal têm início;(84)

Raça: apesar de existirem poucos estudos, observa-se que obesos 

caucasianos apresentam menores níveis de auto-estima do que obesos de raça 

negra;(84)

Incumprimento do plano alimentar: o ciclo frustrante de perda e recuperação 

de peso pode contribuir para a baixa de auto-estima;(84)

Influência dos pais e cuidadores: os pais extremamente preocupados com a 

imagem corporal dos filhos e que impõem restrições alimentares severas podem 

levar ao desenvolvimento de problemas de baixa auto-estima, tanto em crianças 

como em adolescentes.(84)

Geralmente, verifica-se uma menor auto-estima em indivíduos em tratamento 

clínico. As razões apontadas para tal efeito residem no facto dos indivíduos que 

estão em tratamento serem mais afectados psicologicamente do que aqueles que 

não estão em tratamento.(80, 94)  

Num estudo sobre auto-estima e obesidade infantil, observa-se que crianças 

com baixa auto-estima demonstram comportamentos de tristeza, isolamento e 

nervosismo, estando mais susceptíveis a adquirirem comportamentos de risco 

como o consumo de álcool e tabaco.(95, 96)  

Os aspectos anteriormente citados, adicionados a baixa auto-estima e a uma 

insatisfação com a imagem corporal, podem conduzir a alterações do 

comportamento alimentar contribuindo para um agravamento do quadro clínico do 

obeso pela presença de crises de voracidade alimentar e/ou desenvolvimento de 

situações psicológicas graves.(80, 84)  
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2.5 Distúrbios alimentares associados à obesidade 

O acto de comer para o obeso é tido como um tranquilizador, como uma forma 

de localizar a ansiedade e a angústia no seu corpo, também apresentando 

algumas dificuldades em lidar com a frustração.(82)

Crianças/adolescentes, sobretudo do sexo feminino, que apresentam ou estão 

em risco de apresentar distúrbios alimentares exibem problemas específicos, 

como atitudes inadequadas em relação à ingestão e restrição alimentar, ingestão 

compulsiva em episódios limitados (binge eating) e comportamentos 

compensatórios por comer sem conseguir parar (voracidade alimentar).(83, 97, 98)

No que diz respeito à restrição alimentar, esta tem sido apontada como um 

dos factores determinante do aumento de peso. De acordo com este ponto de 

vista, o obeso comportar-se como alguém em privação alimentar constante que, 

ao perder o controlo, se torna num devorador compulsivo.(98, 99)

De acordo com o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – IV 

(DSM-IV) a definição de Binge Eating Disorder (BED) corresponde ao consumo 

de uma quantidade grande de alimento num curto período de tempo associado a 

um sentimento de perda de controlo. Relacionado ao BED encontram-se outras 

determinações como uma ingestão rápida, uma ingestão alimentar até o indivíduo 

se sentir cheio, períodos de ingestão longe dos outros devido a sentimentos de 

vergonha ou culpa e ingestão de uma grande quantidade de comida quando não 

se tem fome.(100)   

O BED, ocorre tipicamente numa fase mais tardia da infância ou na 

adolescência e é caracterizado pela perda de controlo da ingestão compulsiva, 

acompanhada por episódios que envolvem a ingestão de uma elevada porção de 
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um alimento específico (Objective Binge Episode - OBE) ou ingestão de uma 

pequena porção de alimento (Subject Binge Episode – SBE).(101)

Crianças e adolescentes que afirmam apresentar uma perda de controlo da 

sua ingestão alimentar não só apresentam maior tristeza como maior 

percentagem de gordura corporal que os seus pares. Para além disso, revelam ter 

complicações psicopatológicas relacionadas com o aumento de ingestão, como o 

aumento de peso, distorção da imagem corporal e sintomas depressivos.(101)  

Um dos problemas associados aos episódios de BED consiste no aumento da 

gordura corporal. Num estudo em crianças com idades entre os 6 - 12 anos, 

verifica-se um ganho de massa gorda, na ordem dos 15%, na população que 

exibiam episódios de BE.(100)

O conceito de “estilo alimentar” tem origem nos conceitos teóricos sobre 

obesidade, definidos pela:  

Teoria psicossomática: ingestão alimentar como resposta ao estado emocional 

do indivíduo.(102) Num dado momento ou situação as emoções podem determinar 

as escolhas e preferências alimentares e os alimentos são associados ao 

contexto emocional em que são habitualmente consumidos. Como exemplo: 

emoções intensas podem suprimir o apetite; emoções podem perturbar os 

controlos cognitivos e as emoções podem ser reguladas a partir da ingestão de 

alimentos densamente energéticos.(26)

Teoria da externalidade: ingestão alimentar induzida por factores ambienciais 

externos. Trata-se de uma estimulação da ingestão por visualização do alimento, 

aroma e sabor, permitindo um descontrolo do mecanismo de fome - 

saciedade.(102) Perante a observação de um alimento com grande “palatabilidade” 
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ou aroma ou ver alguém a comer, o apetite desinibe-se e o indivíduo come 

mesmo sem ter fome.(26)

Teoria da restrição alimentar: ingestão alimentar compulsiva como resposta 

resultante de uma restrição alimentar.(102) A restrição implica um controlo 

cognitivo, consciente, do apetite sem ter em conta as necessidades do indivíduo. 

Deste modo, a dieta, mais do que consequência, é a causa da sobre-ingestão que 

ocorre após um período de controlo do apetite seguido de um período de 

descontrolo e de desinibição alimentar.(26)

Num estudo em crianças, onde foi testada a relação entre a ingestão induzida 

por factores emocionais/externos e mediadores psicossociais, foi observada uma 

associação bastante positiva. Foi também encontrada uma relação positiva entre 

a ingestão induzida por factores emocionais e fraca competência física. O 

aumento da ingestão pode, igualmente, estar associada a 3 factores 

influenciadores – externalidade, emocionalidade e restrição. (102)  

Numa análise sobre a importância do acompanhamento psicológico no 

tratamento da obesidade Walter W. Hamburguer(103) afirma existirem quatro 

razões plausíveis para os excessos alimentares: 

Excessos alimentares como resposta a tensões emocionais não específicas. 

Crianças/adolescente e adultos afirmam que é habitual comerem mais quando se 

encontram nervosos, ansiosos ou sozinhos. Alguns também revelam ter 

perturbações alimentares durante a noite, onde se verifica o consumo de uma 

refeição completa neste período (Night Eating Syndrome - NES);(103)

Responder a um estímulo transitório de tristeza ou frustração através da 

alimentação. Comportamento que também pode ser crónico, tornando-se num 

substituto de gratificação em situações intoleráveis da vida;(103)
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Excessos alimentares como consequência de uma patologia do foro emocional 

ou ingestão compulsiva de alimentos subjacente a um sintoma ou doença 

emocional, maioritariamente coincidente com a depressão ou diversas formas de 

histeria;(103)

Excessos alimentares na dependência de alimentos e desejo intenso e 

insaciável do consumo de um alimento específico. Trata-se de uma hiperfagia 

incontrolável, verdadeiro sintoma compulsivo, que se inicia muitas vezes na 

infância.(103)

Interacções familiares conflituosas geram muitas vezes ansiedade, 

principalmente nos filhos e este sentimento pode estar também assinalado pela 

excessiva ingestão alimentar. A forma passiva como a criança/adolescente aceita 

decisões familiares tem como resposta, por vezes, a ingestão compulsiva, onde 

simbolicamente, “ingere” conflitos e sofrimentos impostos pelo agregado familiar, 

com os quais tem dificuldade de se expressar e compreender.(104)

De uma forma geral, o consumo compulsivo de alimentos é por vezes uma 

consequência ou um estado de compensação com a insatisfação da imagem 

corporal e com as dificuldades de inserção na sociedade.(27, 83, 98, 102, 103) 

Análise Crítica e Considerações Finais 

A obesidade apresenta-se como uma doença crónica, resultante de um 

desequilíbrio homeostático, caracterizado por sucessivos balanços energéticos 

positivos, onde a energia ingerida se sobrepõe à energia perdida pelo indivíduo. 

Com a mudança dos hábitos alimentares e estilos de vida menos saudável 

das populações, ao longo dos anos, este quadro clínico tem vindo a sofrer um 

aumento da sua prevalência em todo o mundo e Portugal não é excepção.  
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Ao reportarmos os números de casos diagnosticados de obesidade em 

crianças e adolescentes, este problema de saúde pública torna-se ainda mais 

alarmante. Actualmente, sabe-se que cerca de dois terços das crianças que 

apresentam excesso de peso ou obesidade irão tornar-se, num futuro muito 

próximo, em adultos obesos, sendo, igualmente, portadores de doenças crónicas 

associadas. 

Deste modo, o desenvolvimento de estratégias de prevenção, de 

aconselhamento e de intervenção na idade pediátrica são de extrema 

importância. Contudo, para que estas estratégias obtenham o sucesso dos 

objectivos propostos é essencial a compreensão de alguns determinantes do 

comportamento alimentar e psicoafectivo da criança e do adolescente, de modo a 

que estes mesmos comportamentos possam ser moldados e não menos 

esquecidos no tratamento da obesidade pediátrica. 

Considera-se que no tratamento da obesidade possa existir 4 factores 

muito importantes: família, alimentação, actividade física e comportamentos 

alimentares e psicoafectivos (como o aumento da auto-estima, o gosto por si 

próprio, da auto-confiança para a realização do tratamento, entre outras). A sua 

abordagem deve ter em linha de conta a inclusão do meio envolvente: infantário, 

escola, entre outros e os aspectos psicoafectivos de forma a melhorar 

insatisfação corporal e auto-estima da criança e do adolescente (Figura 1). 

Numa primeira fase é importante que a criança/adolescente, assim como a 

família, tenham consciência de que a obesidade é uma patologia grave e que o 

seu tratamento só irá ter repercussões positivas para a sua qualidade de vida, 

saúde e bem-estar. Deste modo, o tratamento tem que consistir na total adesão 

do paciente, assim como de toda a família como forma de incentivo. 
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O estado nutricional é um indicador de saúde importante na criança, uma vez 

que o seu crescimento está, na maior parte das vezes, condicionado por uma 

alimentação e nutrição adequada. A avaliação do estado nutricional permite 

analisar o crescimento corporal e situações de malnutrição, qualquer que seja a 

sua forma. Esta avaliação deve incluir várias vertentes como a história alimentar, 

social e clínica, a observação clínica, a caracterização antropométrica e 

composição corporal e a avaliação bioquímica. 

A criança não é a única responsável pelo seu comportamento obeso, o 

contexto familiar e social em que foi educada, os hábitos e estilos de vida que lhe 

foram incutidos, aliados, na maioria das vezes, a uma forte componente genética, 

são factores despoletadores para o desenvolvimento da patologia. Pelo que, 

“…as mudanças de estilo de vida familiar tornam-se responsabilidade 

compartilhada pelos familiares, deixando de representar um problema a ser 

tratado exclusivamente pela criança obesa.”(104)

Torna-se fundamental um trabalho multidisciplinar, não só com a 

criança/adolescente, bem como todo o agregado familiar, de forma a obter um 

maior conhecimento sobre as dificuldades na implementação de regras de 

alimentação saudáveis e, subjacentemente, resolver problemas de ordem 

emocional e afectiva, agentes explicativos da ingestão como factor de obesidade 

pediátrica. 

No que diz respeito à alimentação, esta deve ter por base regras de uma 

alimentação saudável, fundamentada nos 3 princípios da Roda dos Alimentos 

Portuguesa: a alimentação deve ser completa, equilibrada e variada.  

É, igualmente, importante referir que uma alimentação saudável não proíbe 

nenhum alimento. Torna-se fundamental ensinar a escolher que alimento deve 
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comer e como o comer, tendo consciência dos benefícios e malefícios que daí 

advêm para a saúde. 

A actividade física apresenta um papel fulcral no processo de tratamento e 

prevenção da obesidade. Como o Dr. Emílio Peres referia: “(…) A actividade física 

regular, diária, gasta parte importante das calorias que se ingerem. Só por esta 

razão já seria abençoada. (…) O exercício físico, por si só, independentemente 

dos benefícios de uma alimentação sadia associada, protege de alguns efeitos 

maus provocados por alimentação inadequada e promove saúde.”(105)  

É importante que a criança/adolescente apresente uma vida pouco sedentária 

devendo participar nos projectos curriculares de educação física na escola, bem 

como em outras actividades extra-curriculares ou integrado em desportos 

colectivos e/ou individuais.  

Actividades de cariz sedentário como ver televisão, jogar computador, entre 

outras, devem ser reduzidas ao longo do dia, dando preferência a jogos ao ar 

livre, correr, andar e, sobretudo, “brincar”. Pelo que é de referir a necessidade da 

formulação de políticas de saúde, como a construção de estabelecimentos e 

espaços adequados para a prática de actividade física. 

A escola é um aliado essencial na promoção e educação alimentar dos jovens. 

Deste modo, o ambiente escolar deve ser um local propício para que a criança e o 

adolescente tenha percepção de que a sua alimentação é um veículo importante 

para o seu bem-estar físico e psicológico. Professores, auxiliares, gestores de 

bares/cantinas/máquinas de venda, bem como a família e amigos devem estar 

devidamente informados sobre a promoção de estilos de vida saudáveis. 

 Em qualquer estratégia de prevenção, de aconselhamento e/ou de 

intervenção no combate ao excesso de peso e da obesidade em crianças e 
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adolescentes é importante estabelecer uma abordagem do comportamento 

alimentar e dos aspectos psicoafectivos.  

Durante o tratamento a criança/adolescente deve sentir que não é mais uma 

com excesso de peso/obesidade, mas sim que ao ser diagnosticada esta doença, 

que tem possibilidade de reverter este quadro clínico se houver mudança. 

Crianças e adolescentes devem ser acolhidos na consulta em toda a sua 

plenitude, sendo essencial a tomada de conhecimento sobre as suas perspectivas 

de vida, o seu ambiente, história e relação com a família. Não menos importante, 

o ambiente escolar, as suas capacidades académicas, angústias, medos, imagem 

corporal e auto-estima.  

Todos estes indicadores, atrás referidos, são essenciais para saber o que leva 

a criança/adolescente a consumir determinados alimentos, o motivo das suas 

escolhas alimentares, o porquê de não conseguir controlar os seus impulsos 

ingerindo porções exageradas de alimento. Qual a razão primordial pela sua 

insatisfação corporal, entre quais implicações psicológicas observadas. Os 

profissionais de saúde constituintes da equipa multidisciplinar, devem ser agentes 

motivadores para que a criança/adolescente se mantenha empenhada e que não 

se desiluda com a morosidade do tratamento ou, eventualmente, com algumas 

falhas traduzidas por ciclos alternados de perda e de aumento de peso. 

Compartilhando da ideia que uma terapia em grupo apresenta diversas 

vantagens em relação à individual, considero fundamental que as crianças e 

adolescentes partilhem dificuldades sentidas, tanto ao nível do cumprimento do 

plano alimentar como da prática da actividade física, e que dificuldades sentiram 

no processo de inserção social e familiar. Ao detectarem que não são os únicos a 

terem problemas de excesso de peso, a facilidade de manterem um contacto ocial 
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com outros, com a mesma imagem corporal, sem sofrerem qualquer tipo de 

estigmatização, torna-se numa motivação para o avanço e continuação do 

tratamento. 

As estratégias de prevenção, de aconselhamento e de intervenção de excesso 

de peso em crianças/adolescentes, devem ser co-construídas com os 

profissionais de saúde e com a família, de modo a iniciarem um processo de 

mudança de comportamentos. Contudo, “(…) o trabalho não se reduz a cuidar da 

mudança de hábitos alimentares, já que inclui a vida das pessoas, os seus 

vínculos afectivos familiares e sociais. Representa um processo dinâmico e 

reconstrutivo de um novo estilo de vida na família.”(104) Pelo que, todo o processo 

de prevenção e intervenção deve ter em conta sempre a saúde e bem-estar físico 

e psicológico da criança/adolescente. 

Figura 1 – Como abordar a obesidade em Idade Pediátrica? 

“É mais fácil construir um menino do que consertar um homem” 

(Charles Chick Govin) 
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