MANUAL INSTRUTIVO
DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO,
CONTROLE E TRATAMENTO DA OBESIDADE INFANTIL

APRESENTAÇÃO
O aumento importante da obesidade e as repercussões deletérias nas condições de
vida das populações fizeram com que este agravo ganhasse destaque na agenda
pública nacional e internacional. Assim como em vários países do mundo, o Brasil
vem enfrentando o aumento expressivo do sobrepeso e da obesidade. Atualmente,
em decorrência da sua magnitude e velocidade de crescimento, o excesso de peso1 é
considerado um dos maiores problemas de saúde pública a ser enfrentado.
Em vinte anos, as prevalências de obesidade em crianças entre 5 a 9 anos foram
multiplicadas por quatro entre os meninos (4,1% para 16,6%) e por, praticamente,
cinco entre as meninas (2,4% para 11,8%). Em crianças beneficiárias do Programa
Bolsa Família menores de 5 anos e de 5 a 9 anos, o excesso de peso alcançou em
2015, 17,23% e 28,34% respectivamente, segundo dados do Sisvan, com base no
acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.
Nos adolescentes, após quatro décadas de aumento gradual nas prevalências, em torno
de 20% apresentaram excesso de peso e recentemente, um estudo mostrou que 8,4%
dos adolescentes foram classificados como obesos. Em adultos, o excesso de peso e a
obesidade atingiram 56,9% e 20,8% da população em 2013, respectivamente (BRASIL, 2015).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a obesidade uma epidemia mundial
dependente principalmente do perfil alimentar e de atividade física dos indivíduos e sua
prevalência crescente vem sendo atribuída a diversos processos, em que o “ambiente”
(político, econômico, social, cultural), e não apenas o indivíduo e suas escolhas, assume
um lugar estratégico na compreensão do problema e no planejamento de propostas de
intervenções que contribuam com o seu controle e redução (WHO, 2000; WHO, 2017;
WHO, 2016; SICHIERI, 2008; DIAS, 2017). A partir desta compreensão, a obesidade
passa a ser considerada um agravo de natureza multifatorial complexa.
Com isto, os desafios na contenção da obesidade englobam a necessidade de compreensão
dos múltiplos fatores determinantes da doença e sua complexa interação. Ademais, Castro
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– excesso de peso compreende o sobrepeso e a obesidade.
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(2017) aponta as principais barreiras para o seu controle: o lobby do setor privado comercial,
a falta de habilidade e/ou de vontade política dos governos para implementar políticas
efetivas, a ausência (ou insuficiência) de pressão da sociedade civil para a ação política e a
escassa avaliação empírica de medidas implementadas (CASTRO, 2017).
Assim, para o avanço no enfrentamento desse agravo, é emergente a atuação conjunta
dos diferentes níveis de governo, com destaque para o desenvolvimento de um escopo
amplo de ações intersetoriais que atuem sobre os diversos determinantes da obesidade,
sem perder de vista a participação efetiva da sociedade civil.
De maneira propositiva, sabemos que o avanço no controle da obesidade no SUS, carece
de medidas focadas na melhoria do consumo alimentar e prática de atividade física
com foco de promoção, proteção e apoio. Em especial a atenção voltada à prevenção
e controle do agravo em crianças se torna prioridade na Atenção Básica, na medida
em que a obesidade infantil ganha escala ao longo dos anos, ocasiona repercussões
deletérias importantes à vida de jovens e adultos e sobrecarrega os custos com o
tratamento deste agravo e de suas complicações. Atualmente a Atenção Básica está em
todos os municípios do país e conta com uma rede de mais de 46 mil Unidades Básicas
de Saúde2 que estão próximas das famílias e inseridas na comunidade.
Com isto e considerando o papel das equipes de Atenção Básica no diagnóstico da obesidade
infantil, por meio do monitoramento da situação alimentar e nutricional e seu protagonismo
no desenho e implementação de ações de cunho intersetorial e multidisplinar, o Ministério
da Saúde publicou a Portaria XXXX, a qual destina recursos financeiros para municípios
prioritários3, para o desenvolvimento de ações de prevenção da obesidade infantil com
escolares, no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE). Para fins desta ação, serão
incluídas todas as crianças com algum grau de excesso de peso.
Este instrutivo tem como objetivo apoiar a gestão municipal na aplicação dos recursos
e os profissionais de saúde e educação no planejamento de ações efetivas, capazes
de contribuir com a redução e controle da obesidade infantil4 em suas áreas de
atuação. Esta agenda faz parte de um conjunto maior de estratégias, conduzidas pelo
Ministério da Saúde, no enfrentamento da obesidade infantil e pode ser implementada
por todos os municípios do país, independente do recebimento de incentivo
financeiro. Vale ressaltar que outras iniciativas, consideradas macro-estratégias
relacionadas ao controle da obesidade infantil incluem medidas de regulação da
rotulagem nutricional frontal, sobretaxação de alimentos ultraprocessados, regulação
de publicidade para crianças e promoção de ambientes saudáveis, apontadas como
importantes medidas pela OMS e OPAS.
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Dado de Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde; Posto de Saúde e Unidade
Mista disponível no CNES, no período de agosto/2017. (www.datasus.gov.br).
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Segundo a Portaria, foram considerados municípios prioritários aqueles com adesão
ao Programa Saúde na Escola para o ciclo 2017/18, que possuem população acima de 30 mil
habitantes, cobertura do SISVAN maior que 10% em 2015 e prevalência de excesso de peso
maior que 20% em crianças menores de 10 anos em 2015.
4
Para fins desta ação, serão incluídas todas as crianças com qualquer grau de excesso
de peso (sobrepeso e todos os níveis de obesidade).

1 – A POTENCIALIDADE DA ATENÇÃO
BÁSICA E DA ESCOLA NA PREVENÇÃO
DA OBESIDADE INFANTIL
Para que a prevenção e controle da obesidade infantil sejam efetivos, é fundamental que
o sistema de saúde seja capaz de ofertar um cuidado integral, articulando os diferentes
pontos de atenção (como atenção básica, atenção especializada ambulatorial, atenção
especializada hospitalar) para garantia da disponibilização de ações de prevenção,
promoção e tratamento, em tempo oportuno e com resolutividade. A atenção básica
é espaço fundamental para a prevenção e o cuidado das crianças com sobrepeso e
obesidade, por seu alto grau de capilaridade e pelo vínculo com a população do território
adscrito. As relações de cuidado estabelecidas entre as equipes e os usuários permitem
uma melhor compreensão dos determinantes do ganho de peso e a articulação de ações
de prevenção e controle do excesso de peso infantil.
A promoção da saúde e a prevenção de doenças estão previstas entre as principais
ações do Sistema Único de Saúde (SUS) na Atenção Básica e são componentes dos
cuidados individual e coletivo. Como tais, exigem a intensificação de processos de
trabalho favoráveis à multiprofissionalidade, à centralidade do sujeito e ao seu contexto
na produção da saúde (BRASIL, 2010a).
Assim, a discussão da agenda da obesidade infantil, por se tratar de tema afeto ao
tema de promoção da saúde, deve levar em consideração aspectos transversais e
intersetoriais. Na mesma linha segue a promoção da alimentação adequada e saudável
que se baseia nas dimensões de incentivo, apoio e proteção da saúde e se ampara em
políticas públicas saudáveis, na criação de ambientes saudáveis, no desenvolvimento
de habilidades pessoais e na reorientação dos serviços de saúde na perspectiva da
promoção da saúde. Para isso, parte da compreensão de que a promoção da alimentação
adequada e saudável vai além da realização de palestras, rodas de conversa e não se
restringe à entrega de folder com os dez passos da alimentação saudável ou uma dieta.
Para além da Atenção Básica do SUS, a escola é um equipamento público privilegiado
para construção de cidadania e mobilização popular: é um espaço de convivência social
que permite a construção de relações favoráveis à promoção da saúde pelo viés da
Educação Integral, ou seja, a educação compreendida enquanto proteção, a atenção
e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar. Nesta perspectiva, a escola pode
ser entendida como espaço público potente para a articulação de ações referentes ao
combate à obesidade infantil, tais como: a prática de atividades físicas em diversos
locais (quadras, pátios, etc); articulação da comunidade escolar em torno de ações
promotoras do combate à obesidade infantil; fomento de cantinas saudáveis; educação
alimentar e nutricional, dentre outras. Trata-se de um espaço que permite colocar em
prática o conceito de alimentação adequada, a partir de discussões ampliadas de saúde,
promovendo a crítica e a reflexão, levando significado e tornando o processo integrado
e qualitativo, considerando todas as dimensões da alimentação adequada e saudável.
Ainda compreende-se que a escola deva se transformar em um ambiente de
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aprendizagem, onde os educandos sejam sujeitos ativos em seu desenvolvimento,
consubstanciando-se em “Escola Ativa”. Por esta visão, os processos educacionais
têm o aluno como sujeitos centrais, reconhecendo a indissociabilidade entre teoria
e prática (PNUD, 2017).
Por sua vez, o Programa Saúde na Escola (PSE) busca articular os sistemas de
saúde e educação cada qual com suas características e desafios para a efetivação
da intersetorialidade. As práticas em educação e saúde devem considerar os diversos
contextos com o objetivo de realizar construções compartilhadas de saberes sustentados
pelas histórias individuais e coletivas, com papéis sociais distintos: professores,
educandos, merendeiras, porteiros, pais, entre outros atores, produzindo aprendizagens
significativas e ratificando uma ética inclusiva.
O PSE surge no intuito de contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva
do desenvolvimento integral do educando e de proporcionar à comunidade escolar
a participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, para o
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de
crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Essa iniciativa reconhece e acolhe as ações
de integração entre saúde e educação já existentes e que têm impactado positivamente
na qualidade de vida dos educandos.
As ações do PSE, em todas as dimensões, devem estar inseridas no projeto políticopedagógico da escola, levando-se em consideração o respeito à competência político
executiva dos Estados e municípios, à diversidade sociocultural das diferentes regiões
do País e à autonomia dos educadores e das equipes pedagógicas. A Gestão do
Programa Saúde na Escola é centrada em ações compartilhadas e co-responsáveis,
desenvolvidas por meio dos Grupos de Trabalho Intersetoriais, numa construção em que
tanto o planejamento quanto a execução das ações, são realizadas coletivamente de
forma a atender as necessidades e demandas locais por meio de análises e avaliações
construídas intersetorialmente.
No âmbito municipal, a gestão do PSE é dada a partir dos Grupos de Trabalho
Intersetoriais Municipais (GTIM), que são responsáveis, dentre outras atribuições, por
articular a inclusão dos temas relacionados às ações do Programa Saúde na Escola
nos projetos político-pedagógicos das escolas, subsidiar a formulação das propostas
de educação permanente dos profissionais de saúde e da educação básica para
implementação das ações do PSE, e definir as estratégias específicas de cooperação
entre Estados e municípios para a implementação e gestão do cuidado em saúde dos
educandos no âmbito municipal.
Assim, dada a importância do papel da escola para trabalhar com questões pertinentes à
obesidade infantil, orienta-se que os responsáveis por esta agenda, quando não fizerem
parte do GTIM do PSE, que se articulem com este grupo para orientar, propor e definir
estratégias para sua implantação. Sabemos que as ações de prevenção da obesidade
infantil já estão contempladas no rol de ações do PSE, no componente que também
engloba a promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável.
O reforço às ações de prevenção e controle da obesidade infantil no PSE, fortalecem o
cuidado integrado e multidisciplinar.
Nessa linha, e compondo as iniciativas voltadas à promoção da saúde, têm-se o Programa

Academia da Saúde, que tem como objetivo a produção do cuidado, a promoção da saúde
e modos de vidas saudáveis e a prevenção de doenças e agravos a partir de espaços com
infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados. Constitui-se em equipamento
de saúde que potencializa as ações de promoção da alimentação adequada e saudável.
As pessoas planejam e executam ações se mobilizando para se desenvolverem de
forma ativa, reflexiva, crítica e solidária, problematizando a sua realidade, evidenciando
suas contradições e usufruindo das suas riquezas e possibilidades.
Desse modo, o pólo do Programa Academia da Saúde é um ponto de atenção no território,
complementar ao cuidado integral e fortalecedor das ações de promoção, enfatizando a
promoção da alimentação saudável, articulado com as Estratégias da Saúde da Família
(ESF), com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e com a vigilância em
saúde (especialmente relacionado às Doenças Crônicas Não Transmissíveis).
Uma das ferramentas a serem utilizadas pelos Municípios, que contribuem para a
promoção das práticas de Atividade Física e Esportivas, é o Relatório Nacional de
Desenvolvimento Humano do Brasil, 2017 - Movimento É Vida: Atividades Físicas e
Esportivas para todas as pessoas” publicado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). No Relatório é possível conhecer diversas recomendações
(no campo da educação, saúde e gestão pública) que são capazes de subsidiar a gestão
pública para a qualificação de suas ações na área5.
A partir de agora vamos apresentar as definições acerca da obesidade infantil,
seus determinantes, repercussões e sugestões de ações específicas relacionadas à
prevenção e controle da obesidade infantil que podem ser implementadas em qualquer
escola, com apoio das equipes de Atenção Básica. Tais ações serão divididas em 3 eixos
(alimentação adequada e saudável, atividade física e mudança de comportamento), as
quais devem ser consideradas pelo município. Acreditamos na importância do papel e
responsabilidade de cada membro da equipe da atenção básica do SUS e da escola,
mas apostamos na sinergia do trabalho conjunto que potencializará os esforços em
torno da prevenção e controle da obesidade infantil de forma mais efetiva.

5

Disponível em: www.movimentoevida.org
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2. A OBESIDADE INFANTIL
2.1. A OBESIDADE INFANTIL

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de peso. Tem etiologia
multifatorial, difícil manejo e costuma ser causada pela associação de fatores genéticos,
ambientais e comportamentais (DUCAN, 2013; WHO, 2016; WHO, 2017). Decorre, na
maioria dos casos, pelo desbalanço energético, quando o indivíduo consome mais
energia do que gasta (OMS, 1995). Esse desbalanço energético positivo resulta em
ganho de peso (BRASIL, 2014a).
A obesidade infantil está associada à uma combinação de fatores de exposição das
crianças a um ambiente obesogênico6, comportamentos inadequados e respostas
biológicas a esse ambiente. Essas respostas variam entre os indivíduos e são fortemente
influenciadas pelo desenvolvimento ou fatores do curso de vida (WHO, 2016). Muitas
crianças hoje estão crescendo em ambientes que incentivam o aumento de peso e
a obesidade. Com a globalização, a urbanização, o aumento da renda, a adoção de
modos de vida mais sedentários, a exposição ao ambiente obesogênico é aumentado
em todos os grupos socioeconômicos.
Enfim, segundo a OMS (WHO, 2016), o aumento da obesidade infantil decorre da alteração
na disponibilidade e tipo de alimento consumido, associado a um declínio na atividade física
da criança, que resultam em desequilíbrio energético. Como consequência desse aumento,
são observadas repercussões importantes, como o desenvolvimento precoce de doenças
crônicas como resistência à insulina, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares;
distúrbios psicológicos e obesidade na vida adulta.
O diagnóstico de obesidade na infância e adolescência depende do peso, altura e
composição corporal. São estabelecidos pontos de corte para o Índice de Massa Corporal
e os instrumentos disponíveis, como curvas e pontos de corte, são utilizados como
norteadores do processo de diagnóstico, e não como o decisivo para o diagnóstico7.
No âmbito da assistência, as crianças e adolescentes devem ter seu peso e hábito
alimentar monitorados frequentemente para serem avaliadas e tratadas com prioridade
e para que se interrompa a evolução do desenvolvimento da obesidade (VITOLO, 2015).
Reforçamos que as causas da obesidade infantil não são apenas individuais ou
familiares, mas também ambientais e sociais e, por este motivo, se torna muito mais
difícil a capacidade de interferência. Castro (2017) apresenta as ações consideradas
efetivas na reversão do quadro de obesidade:
•

a regulação de publicidade de produtos ultraprocessados e daquela dirigida ao
público infantil;

6
Ambiente obesogênico é aquele que favorece comportamentos relacionados à
ingestão de alimentos densamente calóricos e sedentarismo (WHO, 2017).
7
Para mais informações sobre o diagnóstico da obesidade infantil, veja os materiais da
Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) no site do Departamento de Atenção Básica (dab.
saude.gov.br) e o item X deste instrutivo, que traz o desafio da ampliação do diagnóstico da
obesidade infantil por meio do reforço às ações de vigilância alimentar e nutricional.

•

a melhoria da rotulagem de alimentos;

•

a implementação de medidas fiscais que desencorajem a aquisição de produtos
ultraprocessados e que encorajem a de alimentos in natura ou minimamente
processados;

•

a promoção de ambientes alimentares saudáveis;

•

a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável; e

•

o desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e Nutricional.

Além das ações efetivas no controle da obesidade, ressaltamos alguns fatores de
proteção à obesidade infantil:
•

O aleitamento materno, que protege não só as crianças, mas também ajuda as
mães a perder peso mais rapidamente após o parto.

•

Uma alimentação composta, em sua maioria, por alimentos in natura ou minimamente
processados e preparações culinárias (BRASIL, 2014b).

•

O estudo Cadsisvan comprovou que as crianças que estão no Programa Bolsa
Família a mais de 4 anos têm uma chance quase 10% menor de estarem com
excesso de peso em relação aos indivíduos com até 1 ano no programa. Acreditase que o trabalho conjunto do cuidado continuado da Atenção Básica, por meio do
acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família cria
um efeito sinérgico na saúde e nutrição das crianças na medida em que permite maior
acesso aos serviços e ações relacionados ao cuidado infantil na atenção básica,
maior acesso às orientações quanto aos hábitos de saúde e alimentação saudável
e acompanhamento periódico do crescimento e desenvolvimento (BRASIL, 2014c).

Do ponto de vista da capacidade de resolução do estado, algumas ações dependem
de ampla negociação entre governo, setor privado e decisão em nível governamental.
Tais ações devem estar expressamente contidas em políticas públicas que defendam
e garantam o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável e a Segurança
Alimentar e Nutricional da população. Outras ações carecem de planejamento,
organização e implementação em nível local. Assim, cabe aos serviços públicos de
saúde, educação e assistência social, um conjunto de iniciativas que contribuem com o
monitoramento do problema e com a intervenção coletiva e individual para os casos de
obesidade identificados.

Por exemplo, Estados e Municípios podem formular leis locais para
proibir a publicidade de alimentos infantis, proibir a venda de alimentos
ultraprocessados em escolas, tornar os alimentos saudáveis mais baratos,
alterar planos diretores das cidades para criar ciclovias e mais espaços para
práticas corporais e de atividade física.
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Este material recomenda um conjunto de ações que abarcam estratégias de promoção
da alimentação adequada e saudável, estímulo à realização de atividade física e
mudança de comportamento. Tais medidas são universais e devem ser ofertadas a toda
e qualquer criança, mas em especial, àquelas que se encontram em situação de risco
ou com excesso de peso.

A OBESIDADE INFANTIL É UM GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE E
DEVE SER ENFRENTADA POR UM CONJUNTO AMPLO DE AÇÕES
INTERSETORIAIS.

2.2. CENÁRIO ATUAL

O excesso de peso entre crianças brasileiras tem alcançado prevalências bastante
preocupantes. Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da
Mulher (PNDS) de 2006 mostram que crianças abaixo de cinco anos apresentavam
prevalência de excesso de peso de 7,3%, enquanto os dados da Pesquisa de
Orçamentos Familiares (BRASIL, 2010b) de 2008 mostram que na faixa de 5 a 9 anos
a prevalência de excesso de peso chega a 33,5%. Segundo dados do Sisvan, em
2015, as crianças menores de 5 anos e as beneficiárias do Programa Bolsa Família
apresentavam, respectivamente, 16,4% e 17,23% de excesso de peso. Os gráficos a
seguir representam o panorama do excesso de peso em crianças no Brasil.

Fonte: BRASIL, 2009 e Sisvan (http://www.dab.saude.gov.br/; acessado em 11/10/2017).
Figura 1 – Excesso de Peso das crianças menores de 5 anos no Brasil (%)
Em crianças de 5 a 9 anos, a prevalência de excesso de peso triplicou nos últimos 20
anos (Figura 2).

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Estudo Nacional
da Despesa Familiar 1974-1975 e Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009; Instituto
Nacional de Alimentação e Nutrição, Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 1989.
Figura 2 – Evolução de indicadores antropométricos na população de 5 a 9 anos de
idade, por sexo. Brasil – períodos 1974 – 1975, 1989 e 2008 – 2009.
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Considerando o cenário do excesso de peso em crianças beneficiárias de programas de
transferência de renda, ressaltamos os dados preocupantes em crianças menores de 5
anos e de 5 a 9 anos atendidas na Atenção Básica por meio do acompanhamento das
condicionalidades de saúde do Bolsa Família. A figura abaixo mostra a série8 do Sisvan
entre 2011 e 2015. A cada ano, cerca de 3 milhões de crianças beneficiárias do Bolsa
Família têm o peso e altura aferidos durante o acompanhamento.

Fonte: Sisvan (http://www.dab.saude.gov.br/; acessado em 11/10/2017).

Figura 3 - Excesso de Peso em crianças menores de 5 anos e de 5 a 9 anos atendidas
na Atenção Básica por meio do acompanhamento das condicionalidades de saúde do
Bolsa Família, no Brasil – Período 2001 a 2015.

O estudo Erica (Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes) mostrou que
dos adolescentes avaliados, aproximadamente 25,5% apresentaram excesso de peso e
8,4% obesidade. (BLOCH, 2016).
Em adultos, o excesso de peso e a obesidade atingiram 56,9% e 20,8% da população
em 2013, respectivamente (BRASIL, 2015) e, o VIGITEL mostra a série histórica do
excesso de peso e obesidade. Em 10 anos, observou-se crescimento de 26,3% do
excesso de peso em adultos, passando de 47,5% em 2006 para 57,7% em 2016 em
homens (Figura 3) e a obesidade cresceu 60% em 10 anos. Em 2006, em homens era
12,1% e em 2016 alcançou 18,1% (Figura 4) (BRASIL, 2017a).

8
Os dados da série histórica não apresentam diferença estatisticamente significativa
entre os anos, isto é, não apontam tendência de crescimento, mas demonstram panorama
preocupante da magnitude do problema neste público.

Fonte: BRASIL, 2017a.
Figura 4 – Evolução do excesso de peso em adultos, segundo VIGITEL.

Fonte: BRASIL, 2017a.
Figura 5 – Evolução da obesidade em adultos, segundo VIGITEL.

No cenário alimentar, observa-se em crianças, um consumo cada vez mais precoce de
alimentos não saudáveis, como refrigerantes e outras bebidas adoçadas, salgadinhos
de pacote, macarrão instantâneo, doces e guloseimas, biscoitos, fast foods, salsichas e
outros embutidos (BORTOLINI, 2012; BRASIL, 2015).
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde mostram que 32,3% das crianças tomam
refrigerante ou suco artificial 5 vezes ou mais por semana; o refrigerante é um dos
alimentos mais consumidos pelos jovens (45%); 60,8% das crianças menores de 2
anos de idade comem biscoitos, bolachas ou bolo e 41,6% dos escolares consomem
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guloseimas (doces, balas, bombons etc) em cinco ou mais dias na semana (BRASIL,
2015).
Segundos dados da POF de 2008, os sucos/refrescos em pó reconstituídos e refrigerantes
são o 4º e 5º alimento/produto com maior consumo diário per capita pelos brasileiros,
respectivamente (BRASIL, 2010b).
O “Relatório pelo Fim da Obesidade Infantil” da Organização Mundial da Saúde de 2016
aponta o consumo de alimentos e bebidas não saudáveis como causa para o aumento
da obesidade.
Os principais determinantes do sobrepeso e da obesidade estão relacionados ao modo
de vida das populações modernas, que consomem cada vez mais alimentos processados
e ultraprocessados, energeticamente densos e com altas concentrações de açúcares,
gorduras e sódio, que excedem constantemente as necessidades energéticas diárias.
Na infância, a ocorrência de obesidade é comumente tratada como um problema crônico
isolado, mas evidências recentes tem comprovado que a exposição a determinados
fatores de risco na infância pode comprometer a saúde do adulto. Por exemplo, as
práticas alimentares não saudáveis, assim como a exposição precoce ao sobrepeso e
obesidade atuam diretamente sobre o risco de desenvolvimento de câncer pelo efeito
cumulativo dos fatores carcinogênicos. Sabe-se que o excesso de peso corporal nestas
fases da vida aumenta o risco de obesidade, câncer e outras doenças crônicas9 na fase
adulta e a obesidade infantil não apenas compromete o bem-estar físico, como também
o social e psicológico das crianças (BRASIL, 2017b).

9

Dislipidemias, diabetes e hipertensão arterial.

3. AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE
DA OBESIDADE INFANTIL
Segundo recomendações da OMS (2017) para implementação de cuidados de saúde na
Atenção Primária para prevenção de sobrepeso e obesidade no contexto da dupla carga
de má nutrição, as melhores práticas devem incluir uma agenda combinada de dieta,
exercício físico e estilo de vida numa perspectiva mais ampla voltada para o crescimento
e desenvolvimento saudáveis. De forma específica, as seguintes recomendações devem
ser observadas:
•

Todas as crianças devem ter o peso e altura aferidos;

•

O aconselhamento nutricional deve ser utilizado como abordagem geral para
cuidadores de crianças;

•

O aconselhamento sobre atividade física deve ser feito à todas as crianças atendidas
na Atenção Básica;

•

Deve ser prescrito plano alimentar para os casos de excesso de peso.

Como dito anteriormente, recomendamos às equipes de saúde e educação um
conjunto de ações que abarcam estratégias de promoção da alimentação adequada
e saudável, estímulo à realização de práticas corporais e atividade física e mudança
de comportamento. Tais medidas têm como objetivo incentivar a qualificação das
estratégias de prevenção e tratamento da obesidade infantil nos municípios brasileiros,
permitir o desenvolvimento de ambientes saudáveis e, de forma específica:
•

Realizar o planejamento das ações de enfrentamento da obesidade frente à
realidade local;

•

Fortalecer a vigilância alimentar e nutricional de crianças de 0 a 10 anos de idade;

•

Estruturar e qualificar as ações intersetoriais de promoção da alimentação adequada
e saudável e práticas corporais e atividade física;

•

Propor a discussão acerca do cuidado à criança com excesso de peso;

Para a construção do planejamento das ações em nível local, deve-se observar o
papel de cada ator envolvido no processo e as possibilidades de atuação frente ao
enfrentamento da obesidade infantil.
A seguir, apresentamos as potencialidades na atuação da atenção básica à saúde, das
escolas, das famílias e da comunidade.
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3.1. O PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
O papel dos profissionais de saúde da atenção básica é elemento essencial no cuidado
às crianças com obesidade. É importante que os profissionais compreendam a obesidade
enquanto um importante agravo crônico e que tem um alto impacto na saúde das
crianças, não apenas por ser um dos principais fatores de risco para Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT) como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares,
mas também por impactar emocional e psicologicamente.
Do ponto de vista da agenda de trabalho, a promoção da saúde e a prevenção de
doenças estão previstas entre as principais ações da atenção básica e são componentes
dos cuidados individual e coletivo. Na mesma linha segue a promoção da alimentação
adequada e saudável que se baseia nas dimensões de incentivo, apoio e proteção da
saúde e se ampara em políticas públicas saudáveis, na criação de ambientes saudáveis,
no desenvolvimento de habilidades pessoais e na reorientação dos serviços de saúde
na perspectiva da promoção da saúde.
Considerando as potencialidades da atenção básica no enfrentamento da
obesidade, esperamos:
•

intensificar os processos de trabalho favoráveis ao trabalho multiprofissional, à
centralidade do sujeito e ao seu contexto na produção da saúde;

•

reforçar a capacitação e qualificação da prática profissional no acolhimento,
abordagem e manejo da obesidade infantil;

•

conhecer amplamente os condicionantes e determinantes da saúde, do risco e da
vulnerabilidade de famílias ou indivíduos à obesidade a fim de desenvolver projetos
de intervenção específicos;

•

desenvolver e articular ações que garantam um cuidado integral à saúde das
crianças em risco ou que já possuem um quadro de obesidade instalado;

•

protagonizar o desenvolvimento e articulação de ações intersetoriais que abarquem
e fortaleçam os sistemas alimentares locais e que favoreçam ambientes mais
saudáveis (feiras, hortas comunitárias, cantinas escolares mais saudáveis, etc);

•

reforçar as ações já realizadas na atenção básica, como promoção de aleitamento
materno, da alimentação adequada e saudável e de alimentação e práticas corporais
e atividade física;

•

intensificar a avaliação e o monitoramento do ganho de peso e a velocidade de
crescimento estatural da criança, por meio da vigilância nutricional, a fim de verificar
de forma precoce o comportamento do seu crescimento;

•

intensificar a avaliação e o monitoramento do ganho de peso de gestantes, por
meio da vigilância nutricional, a fim de verificar de forma precoce o ganho de peso
excessivo e a retenção de peso no pós parto;

•

avaliar o consumo alimentar das crianças e das gestantes, por meio do formulário de
marcadores de consumo alimentar do Sisvan, e caso seja necessário, o profissional
de saúde deverá realizar uma anamnese mais detalhada;

•

reforçar as ações de prevenção e controle da anemia e outras carências nutricionais
específicas por meio da suplementação profilática em crianças menores de 4 anos;

•

reforçar as ações de prevenção e controle da anemia na gestação10;

•

realizar o manejo da obesidade infantil com base em uma abordagem integrada dos
profissionais de saúde, considerando que o trabalho em equipe faz-se necessário
para responder à complexidade dos problemas para a prevenção e o controle do
sobrepeso e da obesidade;

•

estreitar a comunicação com os pais e/ou responsáveis pela criança em risco ou que
já apresente quadro de obesidade;

•

realizar abordagem acolhedora, empática e resolutiva ao problema, sem uso de
abordagem culpabilizadora da obesidade, na qual as crianças e seus responsáveis
são vistos como culpados por sua condição de saúde, preguiçosos e desmotivados
para a adoção de práticas saudáveis;

•

alertar os responsáveis pelas crianças sobre os obstáculos que podem dificultar a
alimentação adequada e saudável, como a publicidade e o marketing de alimentos;

•

conscientizar os responsáveis pelas crianças da importância da escola para o
desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis;

•

identificar precocemente os fatores de risco familiares para o desenvolvimento da
obesidade em crianças, como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, hipertensão
arterial, dislipidemias e determinados tipos de câncer, entre outros fatores.

10
A anemia durante a gestação pode estar associada à prematuridade e baixo peso ao
nascer que são fatores de risco à ocorrência de excesso de peso.
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3.2. O PAPEL DAS ESCOLAS
Nas escolas, o desenvolvimento de ações de promoção da saúde com os estudantes,
professores e funcionários (profissionais da educação), precisa ser o ponto de partida para
o enfrentamento da obesidade. É preciso envolver cada ator da comunidade escolar, de
modo a fazê-lo interpretar o dia a dia cotidiano e atuar de modo a incorporar atitudes e/ou
comportamentos adequados para a melhoria da qualidade de vida. Sabe-se que intervenções
em escolas são bastante efetivas em crianças e, considerando que os educandos
permanecem na escola, realizando refeições, estabelecendo uma rotina e desenvolvendo
novos hábitos, a escola é uma oportunidade potencializada para o desenvolvimento de
ações de promoção da saúde e enfrentamento da obesidade infantil.
Espera-se neste contexto:
•

que os profissionais de educação assumam atitude permanente de empoderamento
dos princípios básicos de promoção da saúde;

•

qualificar os diversos profissionais envolvidos com a criança;

•

instituir mecanismos de orientação dos pais e/ou responsáveis pelos educandos
sobre o controle da alimentação escolar, a avaliação dos alimentos oferecidos na
cantina e os lanches preparados em casa e levados à escola, no que diz respeito à
quantidade de colesterol, gordura saturada, sal, açúcar, com o objetivo de assegurar
uma dieta saudável;

•

inserir a educação nutricional como temática transversal nas disciplinas;

•

ampliar a promoção de atividades físicas programadas junto aos educandos;

•

manter envolvimento ativo da família junto à escola;

•

apoiar a vigilância alimentar e nutricional dos educandos, com base nas normas de
vigilância alimentar e nutricional adotadas na atenção básica do SUS;

•

ofertar uma alimentação saudável e sem a presença de alimentos ultraprocessados;

•

promover a construção de hortas escolares para apoiar as ações de educação alimentar
e nutricional e reforçar a presença de alimentos saudáveis na alimentação escolar;

•

proibir a venda de alimentos ultraprocessados nas cantinas das escolas;

•

coibir a venda de alimentos ultraprocessados no comércio do entorno da escola para
que o ambiente não influencie negativamente no comportamento alimentar das crianças.

3.3. O PAPEL DA COMUNIDADE
Como parte da estratégia de enfrentamento da obesidade, consideramos o apoio da
comunidade local um elemento fundamental no enfrentamento da obesidade. Assim,
esperamos contar com uma comunidade ativa no que se refere:
•

ao mapeamento do território com vistas a identificar espaços ou locais promotores
de hábitos e modos de saúde sustentáveis, além de equipamentos que possibilitem
a oferta, a distribuição e/ou a comercialização de alimentos e refeições saudáveis
perto da residência das famílias;

•

à reivindicação de áreas de lazer e de esporte disponíveis no bairro;

•

à reivindicação de feiras que comercializem alimentos da agricultura familiar local;

•

à reivindicação de que a alimentação servida na escola ou disponível na cantina
escolar siga os princípios do Guia Alimentar para a população brasileira;

•

ao envolvimento das equipes de atenção básica à saúde nas discussões coletivas
relacionadas à resolução de conflitos e demandas na comunidade associadas à prática
corporal e de atividade física e de promoção da alimentação adequada e saudável;

•

ao envolvimento em conselhos locais para a reivindicação de políticas públicas
promotoras de saúde;

•

à promoção de eventos de lazer ativo e esportivo;

•

mapeamento de locais disponíveis para compra de alimentos saudáveis;

•

reconhecer e coibir práticas abusivas de propaganda e marketing de alimentos
infantis na comunidade, principalmente aquelas relacionadas à venda de alimentos
ultraprocessamos de porta em porta.
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3.4. O PAPEL DAS FAMÍLIAS
O ambiente familiar e a influência dos pais nos padrões e estilo de vida dos filhos,
incluindo a questão alimentar relacionada à escolha dos alimentos (principalmente),
indicam a responsabilidade da família em relação ao desenvolvimento de hábitos
alimentares adequados e saudáveis e, em consequência prevenindo o ganho de peso
excessivo em crianças. Os pais atuam como modelos para as crianças, especialmente
para as pequenas, que tendem a imitá-los; por isso os hábitos alimentares saudáveis
precisam ser adotados por toda a família. Ademais, sabemos que a participação dos
pais nas intervenções voltadas à saúde das crianças produzem efeitos positivos.
Por mais que os pais protejam e apoiem seus filhos para o desenvolvimento de
uma alimentação adequada e saudável, deve atentar para a influência do ambiente
na disponibilidade e escolhas alimentares, de forma a evitar o acesso e consumo de
alimentos ultraprocessados.
Assim, esperamos contar com as famílias neste contexto de prevenção e controle da
obesidade infantil, no sentido de:
•

buscar orientações sobre hábitos alimentares e ser capaz de verificar desvios na
dinâmica familiar capazes de influenciar o comportamento alimentar das crianças;

•

encorajar todos os seus membros a se alimentar de forma saudável independente
do seu peso;

•

observar a quantidade e os tipos de alimentos que são rotineiramente adquiridos
(perfil da compra);

•

estimular a adesão de todos os membros da família a adotar um estilo de vida ativo
e praticar atividade física independente do seu peso;

•

observar e reconhecer locais de compra e/ou aquisição de alimentos saudáveis
perto da residência da família;

•

mapear equipamentos que possibilitem a oferta, a distribuição e/ou a comercialização
de alimentos e refeições saudáveis perto da residência da família;

•

reivindicar a estruturação de feiras que comercializem alimentos da agricultura
familiar local;

•

evitar a exposição das crianças à venda e propaganda de alimentos não saudáveis
nas escolas;

•

reivindicar que a alimentação servida na escola ou disponível na cantina escolar
siga os princípios do Guia Alimentar para a população brasileira;

•

estimular os pais a reivindicar uma comunidade mais ativa;

•

reivindicar a estruturação de áreas de lazer e de esporte disponíveis no bairro;

•

participar dos conselhos locais para a reivindicação de políticas públicas promotoras
de saúde;

•

reivindicar a promoção de eventos de lazer ativo e esportivo;

•

reconhecer e coibir práticas abusivas de propaganda e marketing de
alimentos infantis, principalmente aquelas relacionadas à venda de alimentos
ultraprocessados de porta em porta.

Finalmente, o enfrentamento da obesidade não está restrito a profissionais de saúde.
Esperamos contar com o maior número possível de atores envolvidos e sensibilizados
para o enfrentamento deste problema. As recomendações gerais a serem previstas nos
planejamentos locais devem prever:
•

ampla participação da comunidade e das famílias;

•

criação de comissões de gestão do problema e das ações de enfrentamento da
obesidade;

•

garantir a participação da comunidade nos conselhos locais e conferências para a
reivindicação de políticas públicas promotoras de saúde;

•

elaboração de planos centrados nas necessidades dos indivíduos;

•

sensibilização dos gestores locais e de todos os profissionais da saúde, educação,
voluntários, entre outros;

•

qualificação permanente das equipes de saúde e educação, com vistas a estimular
o compartilhamento de conhecimentos e habilidades necessárias na resolução de
problemas para auxiliar nas mudanças de comportamento.

•

estimular a criação e desenvolvimento de ações que tornem os ambientes em que
as crianças estão, promotores de saúde.

As ações potenciais a serem observadas nesse planejamento envolvem iniciativas
que promovam uma alimentação adequada e saudável, a prática de atividade física
e a mudança de comportamento. As mensagens principais a serem adotadas estão
contidas em cada um dos blocos de medidas a serem realizadas.
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4. ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E
SAUDÁVEL
A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico, que compreende a
garantia ao acesso regular e permanente, de modo socialmente justo, a uma prática
alimentar de acordo com os aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar
em conformidade com as necessidades alimentares especiais; deve ter como referência
a cultura alimentar e as dimensões de raça, etnia e gênero; deve permitir o acesso do
ponto de vista físico e financeiro; harmônica em qualidade e quantidade, acatando os
princípios da moderação, prazer, variedade e equilíbrio e balizada em práticas produtivas
adequadas e sustentáveis (BRASIL, 2014b).
A diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável abrange um conjunto
de estratégias, que devem ser implementadas por gestores e profissionais do SUS,
em parceria outros setores e sociedade civil. Tais estratégias devem ser capazes
de proporcionar aos indivíduos e coletividades a realização de práticas alimentares
apropriadas em qualquer fase do ciclo da vida, estando presente desde o início da vida,
contemplando a fase gestacional, da nutriz, da primeira infância e todas as demais fases
(BRASIL, 2014b). Uma alimentação inadequada em qualquer a qualquer momento pode
propiciar o desenvolvimento de doenças, afetando o indivíduo a curto e longo prazos.
De forma geral, as orientações de promoção da alimentação adequada e saudável no
enfrentamento da obesidade infantil devem considerar as quatro recomendações e a
regra de ouro dispostas no Guia Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 2014b):
•

Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua
alimentação - Alimentos in natura ou minimamente processados, em grande
variedade e predominantemente de origem vegetal, são a base de uma alimentação
nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de
um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável.

•

Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar
alimentos e criar preparações culinárias - Desde que utilizados com moderação
em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente
processados, óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar
mais saborosa a alimentação sem torná-la nutricionalmente desbalanceada.

•

Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os, em pequenas quantidades,
como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas
em alimentos in natura ou minimamente processados - Os ingredientes e métodos
usados na fabricação de alimentos processados – como conservas de legumes,
compotas de frutas, queijos e pães – alteram de modo desfavorável a composição
nutricional dos alimentos dos quais derivam.

•

Evite alimentos ultraprocessados - Devido a seus ingredientes, alimentos
ultraprocessados – como biscoitos recheados, “salgadinhos de pacote”, refrigerantes
e “macarrão instantâneo” – são nutricionalmente desbalanceados. Por conta de sua

formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir
alimentos in natura ou minimamente processados. Suas formas de produção,
distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a
vida social e o meio ambiente.

A regra de ouro – Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente
processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Opte
por água, leite e frutas no lugar de refrigerantes, bebidas lácteas e biscoitos
recheados; não troque a “comida feita na hora” (caldos, sopas, saladas,
molhos, arroz e feijão, macarronada, refogados de legumes e verduras,
farofas, tortas) por produtos que dispensam preparação culinária (“sopas de
pacote”, “macarrão instantâneo”, pratos congelados prontos para aquecer,
sanduíches, frios e embutidos, maioneses e molhos industrializados,
misturas prontas para tortas) e fique com sobremesas caseiras, dispensando
as industrializadas.

Essas recomendações gerais sobre a escolha de alimentos servem para toda e qualquer
pessoa e devem ser seguidas para a composição de uma alimentação nutricionalmente
balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de sistemas alimentares
socialmente e ambientalmente sustentáveis. Acreditamos que uma alimentação
composta, em sua maioria, por alimentos in natura ou minimamente processados e
preparações culinárias, podem reverter as tendências desfavoráveis de aumento da
obesidade e de outras doenças crônicas relacionadas à alimentação (BRASIL, 2014b).
Recomendações adicionais para uma alimentação adequada e saudável na infância
devem ser consideradas para a prevenção da obesidade infantil:
•

O aleitamento materno11 é considerado uma das ações básicas para a promoção do
pleno crescimento e desenvolvimento, redução da mortalidade infantil e prevenção
de doenças na infância e na fase adulta. Desta forma, deve-se promover, apoiar e
estimular o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até 2 anos
de vida ou mais;

•

Introdução da alimentação complementar saudável de forma oportuna a partir dos
6 meses de vida;

•

Na rede de Atenção Básica do SUS, deve-se priorizar a implementação de estratégias
que qualificam o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica com o
intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação
saudável para crianças menores de dois anos, como a Estratégia Amamenta e
Alimenta Brasil;

•

A primeira fase da infância apresenta importantes aspectos para a formação de hábitos e
práticas em geral, e especificamente alimentares. No contexto familiar, a criança começa

11
O aleitamento materno é um fator de proteção contra o aparecimento da obesidade
em crianças e também ajuda as mães a perder peso mais rapidamente após o parto.
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a formar os padrões de comportamento alimentar, em termos de sabor, olfato, textura,
quantidade dos alimentos, horário e ambiente das refeições etc. Trata-se de um processo
que se inicia nessa fase e se estende por todas as demais fases do curso da vida.
•

Todos os profissionais envolvidos com o cuidado das crianças devem valorizar o
acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, a partir da Caderneta
da Criança;

•

Até os 2 anos de idade, a orientação da alimentação da criança tem como base os
dez passos da alimentação da criança menor de 2 anos;

Passo 1 - Dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água,
chás ou qualquer outro alimento.
Passo 2 – Ao completar 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual outros
alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos de idade ou mais.
Passo 3 – Ao completar 6 meses, dar alimentos complementares (cereais,
tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes) três vezes ao dia, se a
criança estiver em aleitamento materno.
Passo 4 – A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com
os horários de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a
respeitar o apetite da criança.
Passo 5 – A alimentação complementar deve ser espessa desde o início
e oferecida de colher; iniciar com a consistência pastosa (papas/purês)
e, gradativamente, aumentar a consistência até chegar à alimentação da
família.
Passo 6 – Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação
variada é uma alimentação colorida.
Passo 7 – Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas
refeições.
Passo 8 – Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas,
salgadinho e outras guloseimas, nos primeiros anos de vida. Usar sal com
moderação.
Passo 9 – Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos; garantir
o seu armazenamento e conservação adequados.
Passo 10 - Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar,
oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando
a sua aceitação.

•

Mesmo crianças com obesidade podem desenvolver carências nutricionais
específicas, como anemia, deficiência de vitamina A, entre outras. Assim, os
profissionais de saúde devem estar atentos a orientar pais e/ou responsáveis acerca
dos programas de suplementação com vitaminas e minerais vigentes na atenção
básica;

•

Deve-se orientar os pais quanto aos sinais de saciedade do lactente - parar de
mamar, fechar a boca, desviar a face, brincar com o mamilo ou mordê-lo, dormir.
Não se deve insistir ou forçar a alimentação nesses casos;

•

A partir dos 2 anos de idade, normalmente, as crianças tem o apetite reduzido, pois
há uma desaceleração na velocidade do seu crescimento. Torna-se mais seletiva a
ingestão dos alimentos e não se deve insistir ou forçar a alimentação caso a criança
esteja saciada. Deve-se orientar os pais a reconhecerem e aceitarem a saciedade
da criança, sem impor ou exigir a ingestão total ou excessiva de alimentos. Não se
deve forçar uma ingestão excessiva, pois a criança saudável tem plena capacidade
de auto-regular sua ingestão;

•

Os pais, a família, assim como as instituições de educação devem estabelecer
limites em relação aos alimentos inadequados oferecidos às crianças, tais como
refrigerantes, balas, doces, guloseimas, frituras e alimentos gordurosos, visando à
proteção à saúde e à prevenção do excesso de peso; evitando a oferta antes de dois
anos de idade.

Recomendações adicionais relacionadas às ações estruturantes e voltadas à promoção
de ambientes promotores de saúde:
•

Deve-se estimular a produção de alimentos por meio de hortas domésticas e a
criação de pequenos animais pela comunidade;

•

Deve-se proteger as crianças das propagandas voltadas ao consumo exagerado de
bens e alimentos não saudáveis. O público infantil é o principal alvo das propagandas
de alimentos, que apelam para desenhos coloridos, “bichinhos” carinhosos, músicas
animadas, artistas simpáticos e coleção de brindes, para chamar a atenção das
crianças e estimular o consumo permanente de certos produtos;

•

As creches e escolas são importantes no fortalecimento de hábitos alimentares
adequados e saudáveis, pois são espaços de trocas de informações e ideias e
convivência com diferentes culturas;

•

A leitura dos rótulos dos alimentos é um importante aliado na hora da escolha por
um alimento mais saudável. Não adianta apenas estimular o consumo de alimentos
saudáveis, sem reduzir/desestimular o consumo de não saudáveis;

•

Por fim, a ênfase em proibições pode gerar distúrbios alimentares. Assim, a
abordagem alimentar deve ser bem cuidadosa.
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Para por
em prática
tudo isso
As ações de educação alimentar e nutricional deve envolver pais, profissionais
de saúde, professores, manipuladores de alimentos (merendeiras) e
cantineiros, visto que todos os profissionais são responsáveis por incentivar
as crianças a adquirirem, desde cedo, hábitos alimentares saudáveis,
contribuindo para a prevenção de problemas relacionados à alimentação, tais
como a desnutrição, anemia, cáries e a obesidade infantil e, mais importante
ainda, que a criança exerça seu direito à alimentação de maneira saudável.
Existem inúmeros materiais de apoio e curso oferecido pelo Ministério da
Saúde e parceiros que podem contribuir com o desenvolvimento de ações
de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. Confira!
Curso Guia Alimentar para a População Brasileira: novos princípios e
recomendações - Auto-aprendizado à distância disponível na página da
RedeNutri (http://ecos-redenutri.bvs.br/)

5. ATIVIDADE FÍSICA
Para a prevenção e controle da obesidade infantil, a prática da atividade física é
imprescindível. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, as evidências mostram
que (SBP, 2017):
I) A prática de atividade física na infância e adolescência auxilia no equilíbrio do balanço
energético e, consequentemente, na prevenção e tratamento da obesidade e de doenças
relacionadas à obesidade nesta fase da vida;
II) Jovens ativos tendem a se tornar adultos ativos, aumentando o gasto energético
durante todo o ciclo de vida;
III) Jovens ativos possuem menor probabilidade de desenvolver obesidade e doenças
relacionadas à obesidade na fase adulta.
A ideia é propor a todos os profissionais de saúde e educação envolvidos com o
cuidado da criança a ajudar a promover a redução do sedentarismo, considerando as
inúmeras atividades físicas variadas e atrativas para crianças e jovens e auxiliar pais
e/ou responsáveis na identificação de oportunidades de se tornar menos sedentário e
incluir atividades físicas em sua vida diária.
Sugerimos adotar práticas rotineiras de lazer, adequadas à faixa etária e às condições
físicas da criança, como subir e descer escadas, acompanhar o adulto em caminhadas
curtas, correr, brincar de pique, pular corda, pular amarelinha, nadar, jogar bola, dançar,
andar de bicicleta, entre outras. Deve-se incentivar a realização de atividades físicas nos
momentos de lazer, aproveitando espaços públicos12 da comunidade para a realização
de atividades direcionadas às crianças, incluindo todos os membros da família e sem
esquecer as possibilidades de realização de atividades físicas nas creches e escolas.
Como recomendações à prática da atividade física, sugerimos:
•

a discussão na comunidade da ampliação do acesso a espaços de lazer;

•

a melhoria de ambientes de atividade física escolar;

•

observar o tipo de atividade física que é orientado para a criança, pois nem todos
são indicados;

12
Nessa linha, o Programa Academia da Saúde tem como objetivo a produção do
cuidado, promoção da saúde e modos de vidas saudáveis e a prevenção de doenças e agravos
a partir de espaços com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados. Desse modo,
o polo do programa é um ponto de atenção no território, complementar ao cuidado integral
e fortalecedor das ações de promoção, enfatizando a promoção da alimentação saudável,
articulado com as Estratégias da Saúde da Família (ESF), com os Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASF) e com a vigilância em saúde (especialmente relacionado às Doenças
Crônicas Não Transmissíveis).
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•

incentivar as crianças e jovens a aumentarem seu nível de atividade física. Ainda
que o resultado não seja a perda de peso;

•

deve-se enfatizar os outros benefícios da prática da atividade física para a saúde;

•

iniciar a prática de atividade física em idades precoces, pois tem mais chance de
perdurar na fase adulta;

•

incentivar toda a família à prática de atividade física;

•

incentivar as crianças a reduzirem comportamentos sedentários como assistir
televisão, usar computador ou videogame;

•

dar às crianças a oportunidade e apoio para fazer mais exercícios em suas atividades
diárias, como caminhar, andar de bicicleta, usar escadas ao invés de elevador,
preferir brincadeiras dinâmicas;

•

dar às crianças a oportunidade e apoio para fazer atividades físicas mais regulares
e estruturadas, como prática de esporte e dança;

•

estimular e orientar o lazer ativo de acordo com as diversas faixas etárias, respeitandose as preferências da criança e do adolescente. Deve-se mostrar à criança que a
atividade física é divertida;

•

limitar o tempo de lazer passivo a no máximo duas horas por dia, controlando os
horários de TV, computador e videogame.

Recomendações gerais para a prática de atividade física para crianças e
adolescentes (SBP, 2017):

Crianças de 0 a 2 anos de idade
1. Bebês devem ser incentivados a serem ativos, mesmo que por curtos
períodos, várias vezes ao dia. 2. Bebês que ainda não começaram a se
arrastar/engatinhar devem ser encorajados a serem fisicamente ativos
alcançando, segurando, puxando e empurrando, movendo a cabeça, corpo
e membros durante as rotinas diárias e durante atividades supervisionadas
no chão, incluindo tempo em decúbito frontal.
3. Bebês que conseguem se arrastar/engatinhar devem ser encorajados a
serem tão ativos quanto possível em um ambiente seguro, supervisionado
e estimulante.
4. Crianças que conseguem andar sozinhas devem ser fisicamente ativas
todos os dias durante pelo menos 180 minutos em atividades que podem ser
fracionadas durante o dia e ocorrerem em ambientes fechados ou ao ar livre.
Os 180 minutos podem incluir atividades leves, como ficar de pé, movendose, rolando e brincando, além de atividades mais energéticas como saltar,
pular e correr.
5. Crianças dessa faixa etária não devem permanecer em comportamentos
sedentários por longos períodos, exceto quando estão dormindo. O
comportamento sedentário representa o tempo em que as crianças estão
fazendo muito pouco movimento físico, como passear de carro ou ficar no
carrinho de bebê. Permanecer em comportamentos sedentários por longos
períodos não é benéfico para a saúde e para o desenvolvimento da criança
e deve ser evitado. 6. Até os dois anos de vida recomenda-se que o tempo
de tela (TV, tablet, celular, jogos eletrônicos) seja ZERO.

Crianças de 3 a 5 anos de idade
1. Crianças dessa faixa etária devem acumular pelo menos 180 minutos de
atividade física de qualquer intensidade distribuída ao longo do dia, incluindo
uma variedade de atividades em diferentes ambientes e que desenvolvam
a coordenação motora.
2. Brincadeiras ativas, andar de bicicleta, atividades na água, jogos de
perseguir e jogos com bola são as melhores maneiras para essa faixa etária
se movimentar.
3. A partir dos três anos de idade atividades físicas estruturadas, como
natação, danças, lutas, esportes coletivos, entre outras, também podem ser
paulatinamente incluídas.
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4. Comportamentos sedentários devem ser fortemente evitados e recomendase que o tempo de tela seja limitado em 2 horas por dia, sendo que quanto
menos tempo gasto frente às telas será melhor.

Crianças e adolescentes de 6 a 19 anos de
idade
1. Crianças e adolescentes dessa faixa etária devem acumular pelo menos
60 minutos diários de atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa.
Atividades de intensidade moderada a vigorosa são aquelas que fazem a
respiração acelerar e o coração bater mais rápido, tais como pedalar, nadar,
brincar em um playground, correr, saltar e outras atividades que tenham, no
mínimo, a intensidade de uma caminhada.
2. A prática de atividade física superior a 60 minutos fornece inúmeros
benefícios adicionais para a saúde.
3. Atividades de intensidade vigorosa, incluindo aquelas que são capazes de
fortalecer músculos e ossos, devem ser realizadas em, pelo menos, três dias
por semana. Para a população pediátrica essas atividades podem ser não
estruturadas, como brincadeiras que incluam saltos, atividades de empurrar,
puxar e apoiando/suportando o peso corporal.
4. Atividades de flexibilidade envolvendo os principais movimentos articulares
devem ser realizadas pelo menos três vezes por semana.
5. Crianças e adolescentes devem ser encorajados a participar de uma
variedade de atividades físicas agradáveis e seguras que contribuam para
o desenvolvimento natural, tais como, caminhadas, andar de bicicleta,
praticar esportes diversos, se envolver em jogos e brincadeiras tradicionais
da comunidade em que estão inseridas. Estas atividades melhoram os
aspectos físico, emocional e social.
6. Comportamentos sedentários devem ser evitados e recomenda-se que
o tempo de tela seja limitado em 2 horas por dia, sendo que quanto menos
tempo gasto frente às telas será melhor. Porém, este limite não deve levar
em consideração o tempo destinado ao uso de computador para realização
de tarefas escolares.

6. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO
O objetivo da mudança de comportamento é direcionar melhor as ações e metas para
cada indivíduo, considerando que estes apresentam diferentes percepções e motivações
para realizar mudanças em sua dieta ou em seu estilo de vida, como reconhecer e
transformar hábitos inadequados à manutenção e/ou redução do peso ou modificação
do padrão alimentar. Como o envolvimento familiar é um dos maiores trunfos no sucesso
da mudança do comportamento, deve-se encorajar todos os membros da família a se
alimentar de forma saudável e realizar atividade física, independente de seu peso.
Assim, as informações acerca das mudanças a serem conquistadas devem ser
repassadas a todos os membros da família, incluindo as estratégias de como eles
podem ajudar na redução da obesidade na criança.
•

Alguns comportamentos a serem orientados no dia a dia com a criança:

•

comer em companhia, com a família e sem estar com a televisão ligada;

•

utilizar o tempo livre em atividades ao ar livre;

•

diminuir o tempo gasto assistindo televisão, usando o computador ou jogando vídeo game;

•

evitar substituir as refeições por lanches rápidos e densamente calóricos e
ultraprocessados;

•

respeitar o horário das refeições;

•

diminuir a ingestão de bebidas açucaradas.

Para alcançarmos êxito na mudança do comportamento inadequado, sugerimos
envolver a família no estabelecimento de metas factíveis com o que pode ser mudado
e sempre valorizar os ganhos na saúde e no bem estar das crianças e adolescentes.
A participação multiprofissional nesta etapa é imprescindível da mesma forma que a
participação ativa da família.
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7. AÇÕES INTERSETORIAIS
Devido à complexidade da obesidade, somente a partir de um conjunto de ações e
estratégias combinadas poderemos alcançar algum sucesso no seu controle. Além
da participação ativa dos setores de saúde e educação na organização das ações
de enfrentamento da obesidade infantil, apresentamos outras iniciativas de caráter
intersetorial que podem apoiar a provisão de espaços para atividade física e medidas
para aumentar a disponibilidade e acessibilidade de alimentos adequados e saudáveis.
•

a iniciativa de agricultura familiar é uma grande oportunidade para maior acesso
a alimentos in natura, orgânicos e de base agroecológica, pois uma proporção
considerável dos alimentos naturais integrais é produzida por pequenos e médios
agricultores;

•

os espaços públicos como parques e as iniciativas como “ruas abertas” promovem a
atividade física e devem ser organizadas pelas comunidades e poder público;

•

as feiras livres, sacolões e mercados locais contribuem com o aumento da
disponibilidade de alimentos in natura, orgânicos e de base agroecológica. As
equipes de saúde e educação podem averiguar onde as famílias realizam as suas
compras;

•

as equipes de saúde devem identificar no território se há disponibilidade de feiras,
sacolões, mercados locais que vendem alimentos saudáveis para divulgar na
comunidade. A existência de pontos de venda de frutas, verduras e outros alimentos
saudáveis perto das casas é um fator importante para que as orientações sobre
alimentação saudável sejam possíveis de serem seguidas;

•

as famílias devem ser incentivadas a terem uma horta em casa, cultivando
alimentos orgânicos;

•

as escolas devem garantir o cumprimento da oferta semanal obrigatória de frutas e
hortaliças nos cardápios da alimentação escolar no âmbito do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE);

•

deve-se incentivar a criação de hortas públicas em Unidades Básicas de Saúde,
escolas e outros equipamentos públicos para apoio às ações educativas de promoção
da saúde com a participação das crianças, famílias e comunidade. As hortas são
importantes espaços para apoiar atividades educativas dos diferentes componentes
curriculares além de aumentar o conhecimento das crianças quanto ao plantio,
cultivo e colheita de alimentos saudáveis. Os alimentos produzidos podem ainda
incrementar a alimentação recebida na escola;

•

sociedade civil e poder público devem realizar ampla discussão acerca da
proibição da comercialização de alimentos industrializados em escolas ou nas
suas redondezas. As práticas alimentares saudáveis só serão possíveis de serem
realizadas se os espaços em que as crianças estão inseridas tornarem possíveis
escolhas alimentares mais saudáveis;

•

a parceria entre escola e Unidade Básica de Saúde é uma potente ferramenta para
identificação, acompanhamento e desenvolvimento de ações nessa agenda. Se a
escola possuir cantina, as equipes de saúde podem ajudar a identificar que tipos
de alimentos são ofertados e articular com a Secretaria de Educação ações para
transformação das cantinas em espaços mais saudáveis13;

•

se o município ainda não possui lei ou regulamentação própria que proíbe a venda
de alimentos não saudáveis nas escolas, é interessante que o Legislativo local seja
incentivado a publicar normativas dessa natureza. A saúde e educação podem
induzir esse movimento juntamente com os Conselhos de Saúde, Conselhos de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e as Câmaras Interministeriais de
Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN);

•

eventos como a Semana Saúde na Escola devem ser promovidos com vistas
ao desenvolvimento de ações relacionadas ao tema da alimentação saudável e
obesidade infantil;

•

parcerias com outras instituições como a Emater, Secretarias de Agricultura,
Esporte e Lazer, Universidades ou outras instituições podem ser estabelecidas para
o desenvolvimento de projetos e ações voltados à promoção de uma alimentação
saudável, criação de hortas escolares, entre outros;

•

a formação continuada deve fazer parte do planejamento das ações de enfrentamento
da obesidade. Os profissionais de saúde podem ajudar no processo de formação
dos professores e gestores da educação, compartilhando conhecimentos e práticas
que transformem a escola em um ambiente mais saudável;

•

Outros parceiros como as universidades (Cecanes, Unidades Acadêmicas
especializadas, entre outros) podem colaborar no desenvolvimento de ações de
educação permanente junto aos atores envolvidos na alimentação escolar.

13
O Ministério da Saúde desenvolveu um guia e um curso de autoaprendizagem para
ajudar os cantineiros a melhorarem a oferta de alimentos saudáveis em seus estabelecimentos.
As equipes podem ajudar na implementação dessa estratégia. (veja o link para acesso ao
material no site do Departamento de Atenção Básica – dab.saude.gov.br).
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8. TRATAMENTO
Apesar de não haver tratamento considerado ideal para a obesidade infantil, as
recomendações atuais para o manejo clínico do excesso de peso em crianças
e adolescentes baseiam-se no controle de ganho ponderal e das comorbidades
eventualmente encontradas. Paralelamente a este controle, aproveita-se a oportunidade
para intervir na redução da ingestão calórica da criança14, modificação comportamental
e envolvimento familiar no processo de mudança.
Na Atenção Básica, essa é uma ação que deve fazer parte da Linha de Cuidado de
Obesidade, da Rede de organização do cuidado às Doenças Crônicas. Recordamos
que os objetivos da Rede de Doenças Crônicas são: Fomentar a mudança do modelo
de atenção à saúde, fortalecendo o cuidado às pessoas com doenças crônicas; Garantir
o cuidado integral às pessoas com doenças crônicas; Impactar positivamente nos
indicadores relacionados às doenças crônicas; Contribuir para a promoção da saúde da
população e prevenir o desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações.
Outras medidas a serem observadas no cuidado da criança com obesidade infantil:
•

utilizar abordagem multidisplinar no tratamento da obesidade infantil;

•

é extremamente importante o acolhimento para identificação do excesso de peso/
obesidade infantil;

•

o tratamento da obesidade infantil ocorre a longo prazo;

•

sugerimos o agendamento de encontros ou a realização de visitas frequentes à casa
da criança acometida com obesidade;

•

sempre que possível deve haver um constante reforço estruturado em relação ao
comportamento, envolvendo aumento de brincadeiras que envolvam atividade física
(pelo menos 1 hora por dia), redução do uso de telas nas horas de lazer (televisão,
computador, videogame estático, celular, tablet, etc), construção de metas para
dieta, mas sem nenhuma menção de metas de peso para o paciente, especialmente
nos adolescentes15. O objetivo, algumas vezes, pode ser a manutenção do peso,
resultando numa diminuição de IMC com o aumento da idade e o aumento da altura;

•

crianças e adolescentes em crescimento não precisam de perda de peso;

•

o apoio mútuo, entre membros da família e profissionais de saúde e educação, pode
ajudar no enfrentamento da obesidade;

•

o atendimento inadequado pode ser mais prejudicial que a ausência de tratamento.

14
Entendemos como redução da ingestão calórica a troca de alimentos ultraprocessados
(densamente calóricos) por alimentos in natura ou minimamente processados e preparações
culinárias.
15
Atenção! Adolescentes com diagnóstico de obesidade e que já passaram pelo estirão
de crescimento têm que ter meta de redução do peso.

As recomendações expressas para o tratamento da obesidade infantil estão direcionadas
às crianças com idade entre 2 e 10 anos, conforme fluxo abaixo. Até os 2 anos de idade,
em função do rápido crescimento e desenvolvimento, principalmente no primeiro ano de
vida, deve-se investir em ações de prevenção da obesidade infantil pois esta fase se
caracteriza pela formação dos hábitos alimentares do indivíduo. Após os 2 anos, onde
diminui a velocidade de crescimento e por meio do monitoramento nutricional percebese com maior fidedignidade as tendências da curva de crescimento da criança, podemos
falar de controle e tratamento da obesidade.
A seguir, apresentamos o fluxo e as recomendações para o manejo dos casos de
excesso de peso infantil dos 2 aos 10 anos na atenção básica do SUS.

Recomendações a serem observadas:
•

O manejo da obesidade deve prever a elaboração de planos adaptados às
necessidades individuais e envolver toda a família;

•

O plano de cuidado individualizado 16 deve estar de acordo com a idade da
criança, gênero, etnia, bagagem cultural, renda, contexto familiar e demais
circunstâncias especiais;

•

O plano de cuidado deve incluir ações que auxiliem as crianças e seus familiares a
atingir as metas pactuadas, monitorar o progresso e promover o retorno ao serviço
de saúde;

•

Sobre a perda de peso relativa: o potencial de crescimento de crianças e
adolescentes obriga a avaliar o emagrecimento dessa população por meio da perda
de peso relativa, considerando-se o aumento da altura e a variação do peso durante
o crescimento;

16
O plano de cuidado individualizado deve conter orientações para uma alimentação
adequada e saudável, a prática de atividade física e mudança de comportamento.
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•

Existe uma associação entre a obesidade da criança e o índice de massa corpórea
dos pais, principalmente a partir da idade de 3 anos. Nesses casos, todos os
membros da família devem participar do programa de redução do peso corporal e
melhoria dos hábitos alimentares;

•

A obesidade da mãe, mesmo antes da gestação, correlaciona-se ao índice de massa
corpórea da criança, na idade de 5 a 20 anos. Desta forma, gestantes devem ser
monitoradas durante o pré natal com vistas a prevenir o ganho de peso excessivo;

•

A inatividade física, indiretamente avaliada pelo número de horas assistindo à
televisão, relaciona-se, de maneira significativa, à obesidade. Essa é uma informação
importante na hora da consulta com a criança;

•

O plano de cuidado deve incluir metas mais flexíveis que devem ser acordadas e
que atendam às necessidades nutricionais da criança e do adolescente. A prescrição
dietética ou plano alimentar deverá ser realizado por nutricionista da equipe de Apoio
Matricial ou de outro ponto de Atenção à Saúde, de acordo com a disponibilidade
desta oferta de cuidado na Rede de Atenção do município ou regional de Saúde;

•

Rotinas adicionais são necessárias durante o tratamento de crianças com obesidade,
como aferição da pressão arterial e da quantidade de açúcar no sangue;

•

Não se recomenda que crianças sejam submetidas a dietas restritivas para perder
peso e elas nem podem ser proibidas de comer doces e outros alimentos que todas
as crianças comem. As consequências desta prática podem ser desastrosas no
futuro, podendo comprometer o crescimento e o equilíbrio emocional da criança.
Para que o tratamento da obesidade infantil seja eficaz, é extremamente importante
a adoção de novos hábitos de vida e isso pode ser feito mostrando à criança que a
atividade física é divertida e que hábitos alimentares saudáveis incluem alimentos
saborosos para ela;

•

Sempre que possível deve-se relembrar as recomendações dos 10 passos para
uma alimentação adequada e saudável;

•

As atividades em grupo são bastante efetivas no enfrentamento da obesidade.
Assim, deve-se prever ações em grupo para promoção da alimentação adequada
e saudável e atividade física, mas observando a necessidade do grupo específico,
permitindo que estes indivíduos sintam-se melhor acolhidos em um grupo com as
mesmas características.

Com o objetivo de reforçar as recomendações para mudança do comportamento
durante o tratamento da obesidade infantil, sugerimos alguns comportamentos a serem
indicados à criança e sua família:
•

Comer em companhia;

•

Visitar feiras, hortas e supermercados com a criança;

•

Preparar as refeições junto com a criança;

•

Gastar energia brincando;

•

Não esperar que a criança tenha sede para oferecer água;

•

Limitar o tempo de tela (TV e smartphone) nas horas de lazer;

•

Evitar beliscar e estabelecer disciplina para o consumo de refeições e lanches;

•

Controlar o consumo de bebidas açucaradas.

Por fim, como componentes centrais do tratamento da obesidade infantil, as equipes de
saúde e educação envolvidas no Programa Saúde na Escola devem se atentar para o
esquema abaixo, que reunido aponta para o desenvolvimento de ações mais efetivas.

Apostamos na ação sinérgica do trabalho conjunto da atenção básica do SUS e dos
estabelecimentos de educação infantil como fator protetor da saúde e nutrição das
crianças, na medida em que potencializam as ações de acesso à saúde, educação, comida
adequada e saudável, pré natal, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento,
dentre outras. A atuação em pares ofertada pelo Programa Saúde na Escola é uma
janela de oportunidade na agenda de enfretamento da obesidade infantil.
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9. DESAFIOS A SEREM OBSERVADOS
Mesmo que tenhamos um processo de planejamento organizado, participativo e estruturado,
as equipes responsáveis pela implementação das ações de enfrentamento da obesidade
infantil devem ficar atentas a um conjunto de medidas que apoiam e fortalecem o processo.
Tais medidas se referem a ampliação do diagnóstico da obesidade infantil por meio do
investimento em vigilância alimentar e nutricional e organização do cuidado e referências na
rede de atenção básica para o tratamento oportuno dos casos diagnosticados.

9.1. AMPLIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO

A avaliação e monitoramento do ganho de peso infantil e a velocidade de crescimento
estatural da criança, por meio do preenchimento periódico e regular da curva de
crescimento, é a melhor forma de verificar o comportamento do crescimento. Outra
estratégia voltada à identificação precoce do ganho excessivo de peso é o monitoramento
do ganho de peso anual. Por exemplo, enquanto no primeiro ano de vida, a criança
triplica de peso (passa de 3 kg para cerca de 9 kg) e também dobra a altura, no segundo
ano de vida ela deveria ganhar, em média, apenas 2,5 kg. Então, se uma criança ganha
3 ou 4 Kg/ano, ela está no risco de desenvolver excesso de peso. Nos casos onde a
criança já possui tendência de excesso de peso, se torna prioritária a ação contínua
de vigilância alimentar e nutricional (VAN) para identificação dos casos de obesidade,
estratificação de risco e organização da oferta de cuidado.
A ação de VAN pode ser realizada em todos os pontos de atenção da rede de saúde
e outros equipamentos públicos (como escolas), desde que o profissional esteja
devidamente capacitado para realização das medidas antropométricas e entrevista dos
marcadores de consumo alimentar17. Vale ressaltar que os educandos, que, ao serem
diagnosticados com excesso de peso nas escolas, devem ser encaminhados à UBS e
os casos devem ser comunicados e discutidos junto à equipe de saúde de referência
da escola.
O acompanhamento nutricional das crianças com excesso de peso visa a manutenção
do crescimento e da saúde da criança com ênfase na construção de hábitos saudáveis.
O referencial para classificar o estado nutricional de crianças menores de 5 anos são
as curvas de crescimento infantil propostas pela Organização Mundial da Saúde em
2006 (OMS, 2006), e para as crianças de 5 a 10 anos incompletos a referência da
Organização Mundial da Saúde lançada em 2007 (OMS, 2007).
Os passos para a classificação do estado nutricional são:
1. Mensuração do peso e da altura.
17
Usar os formulários do Sisvan contendo os marcadores de consumo alimentar. Os
formulários estão disponíveis em dab.saude.gov.br

2. Cálculo do IMC.
3. Cálculo da idade em meses.
4. Com o valor obtido, é possível usar a tabela a seguir para identificar sobrepeso ou
obesidade.
5. Avaliação dos valores encontrados de acordo com a referência. Um importante
instrumento para a classificação do estado nutricional é a Caderneta da Criança. Os
dados de peso e altura podem ser colocados no gráfico e avaliados direto na curva de
crescimento.
Para a classificação do estado nutricional, são adotados os seguintes critérios, segundo
os índices antropométricos18:

O índice antropométrico mais recomendado pelo Sisvan para avaliação do excesso de
peso é o IMC-para-idade. Isso porque a associação para determinar o risco à saúde é
mais sensível quando avaliada a relação entre o peso e o quadrado da medida de altura
(IMC) do que com a medida isolada da altura.
É importante observar o estado nutricional global da criança, incluindo a verificação
do peso e da estatura, sendo situações de alerta os casos identificados como risco de
18
O índice antropométrico mais recomendado pelo Sisvan para avaliação do excesso de
peso
é o IMC-para-idade. Isso porque a associação para determinar o risco à saúde é mais sensível
quando avaliada a relação entre o peso e o quadrado da medida de altura (IMC) do que com a
medida isolada da altura (Peso-para-estatura).
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sobrepeso, sobrepeso e obesidade. Ao ser classificada com excesso de peso, a equipe
de saúde deve apresentar o diagnóstico à mãe ou responsável pela criança no momento
do atendimento, explicando o que este representa com as devidas orientações para
cada caso.
O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, a partir da Caderneta da
Criança e por meio de uma avaliação antropométrica adequada, é imprescindível para
diagnóstico e intervenção apropriados ao indivíduo. Considerando ainda que na infância
ocorre a formação dos hábitos alimentares, destaca-se a importância da avaliação do
consumo alimentar, sendo um dos determinantes do estado nutricional e saúde como
um todo. Este diagnóstico pode ser realizado pelas fichas de marcadores de consumo
alimentar de acordo com a fase da vida e cuja avaliação permite a recomendação de
práticas alimentares adequadas e saudáveis. Assim, pode ser realizada a construção de
ações de apoio direcionadas a comportamentos alimentares inadequados, considerando
os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas.
Outras ações importantes:
• Avaliar a orientação da curva de crescimento, segundo os índices antropométricos
utilizados (ascendente, horizontal ou descendente).
• Registrar os dados na Caderneta de Saúde da Criança.
• Avaliar os hábitos alimentares da criança, prática de aleitamento materno (em menores
de 2 anos), a disponibilidade e variedade de alimentos na família e o recebimento de
benefícios provenientes de programas de transferência de renda e outros tipos de auxílio
(cesta básica, leite, etc.).
• Avaliar a prática de atividade física e o número de horas que a criança passa em frente
a vídeos (televisão, computador, video game etc.) por dia.
• Avaliar a alimentação da criança no ambiente escolar e as possíveis influências nas
suas escolhas alimentares.
Por fim, um bom diagnóstico seguido de um monitoramento alimentar e nutricional
eficiente podem ser decisivos na identificação precoce de casos de obesidade infantil e
permitem o início oportuno do tratamento adequado, com vistas a impedir a evolução da
doença e o surgimento de outros agravos crônicos que possam comprometer a saúde e
a qualidade de vida da criança.

9.2. DESERTOS ALIMENTARES

Até pouco tempo, os estratos mais pobres da população estavam menos vulneráveis
ao desenvolvimento da obesidade. Hoje, com o investimento em políticas sociais de
redução de iniquidades, eliminação da pobreza e da fome e consequente aumento
das rendas, as famílias passaram a ter acesso a um conjunto de bens e serviços que
incluem o acesso a alimentos ultraprocessados, baratos e largamente disponíveis a
todos os estratos de renda.
Somado aos chamados desertos alimentares, que são as áreas associadas a elevados
índices de pobreza onde os habitantes encontram barreiras de acesso a alimentos
frescos e saudáveis (CONSEA, 2014; VARGAS, 2017; LEBEL, 2016), a disponibilidade
e o acesso a alimentos não saudáveis ganha espaço. As barreiras para o acesso a
alimentos saudáveis forçam os moradores destas regiões a realizarem compras em
comércios distantes ou se submeterem à oferta local que provê pouca variedade de
alimentos, preços altos e qualidade duvidosa. Adicionalmente, grandes conglomerados
investem na venda de alimentos ultraprocessados de porta em porta, em comunidades
de difícil acesso, o que gera o acesso facilitado a alimentos não saudáveis.
Neste contexto, a escolha alimentar realizada pelos moradores destes desertos
alimentares é influenciada pela distância, tempo disponível para realização de compras,
mobilidade e acesso a transporte público de qualidade, além de outros determinantes
sociais que colocam tais pessoas em situação de vulnerabilidade (CONSEA, 2014;
CANNUSCIO, 2013). Ademais, a exposição excessiva à propaganda e marketing de
alimentos ultraprocessados, incluídos os direcionados ao público infantil, contribui
sobremaneira para o desenvolvimento mais acelerado da obesidade nestas populações.
Estudos realizados com populações de baixa renda já tem constatado que a obesidade
avança em todas as idades e classes sociais, com impacto significativo em mulheres
de baixa renda, o que torna as crianças vulneráveis à sua ocorrência (FERREIRA,
2006; FERREIRA, 2010). Este achado requer atenção das equipes e profissionais de
saúde e educação na compreensão acerca das práticas alimentares e comportamentos,
além da influência dos determinantes econômicos e sociais na combinação obesidade
e pobreza (FERREIRA, 2005). Assim, populações, em especial as crianças inseridas
em programas sociais e de transferência de renda, como o Programa Bolsa Família,
merecem atenção especial no cuidado e acompanhamento do seu crescimento.
Neste contexto, há que se destacar o efeito protetor do tempo de pertencimento no
Bolsa Família e o acompanhamento da Atenção Básica, via condicionalidades de
saúde no desenvolvimento de excesso de peso. O estudo Cadsisvan comprovou que
as crianças que estão no PBF a mais de 4 anos têm uma chance quase 10% menor de
estarem com excesso de peso em relação aos indivíduos com até 1 ano no programa.
Acredita-se que o trabalho conjunto do cuidado continuado da Atenção Básica, por
meio do acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família
cria um efeito sinérgico na saúde e nutrição das crianças na medida em que permite
maior acesso aos serviços e ações relacionados ao cuidado infantil na atenção básica,
maior acesso às orientações quanto aos hábitos de saúde e alimentação saudável e
acompanhamento periódico do crescimento e desenvolvimento (BRASIL, 2014c).
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10. MONITORAMENTO
O monitoramento desta agenda será realizado considerando a rotina do PSE e do Sisvan,
por meio dos sistemas de informação já disponíveis no Ministério da Saúde e que têm sido
utilizados pelos municípios: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), e-SUS
AB e formulário FormSUS para identificação de ações intersetoriais complementares.
As metas a serem consideradas na agenda de enfrentamento da obesidade infantil são:
1. 5% das crianças < de 10 anos com registro de acompanhamento de consumo
alimentar no Sisvan
2. 50% das escolas pactuadas no PSE tendo realizado atividade coletiva sobre PAAS e
práticas corporais e atividade física
Os indicadores a serem monitoradas para fins de avaliação do Programa:
1. Cobertura de acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de 10
anos (Sisvan).
2. Cobertura de acompanhamento de marcadores do consumo alimentar (Sisvan).
3. Percentual de ações de promoção da alimentação adequada e saudável desenvolvida
nas escolas pactuadas no PSE (e-SUS AB)
4. Percentual de ações de promoção de práticas corporais/ atividade física desenvolvida
nas escolas pactuadas no PSE (e-SUS AB)

11 – CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Para apoiar profissionais de saúde e educação nesta agenda, o Ministério da Saúde
disponibiliza na Plataforma Saúde Brasil (http://portalsaude.saude.gov.br/saudebrasil),
orientações para a população brasileira sobre hábitos de vida saudáveis, disponíveis
em quatro blocos: Pare de fumar, Eu quero me alimentar melhor, Eu quero ter peso
saudável e Eu quero me exercitar.
As publicações citadas nesse Instrutivo, como o Guia Alimentar para a População
Brasileira, podem ser acessadas no Portal da atenção básica do Ministério da Saúde:
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes).
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