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 Em países desenvolvidos estima-se que a prevalência de excesso de peso aumente cerca de 

1% ao ano, atingindo 15 milhões de crianças e adolescentes 

Organização Mundial da Saúde  

2010 

• crianças obesas menores de cinco anos mais de 43 milhões  

• cerca de 92 milhões de crianças em risco de sobrepeso 

 

para 2020 

• tendência de chegar a 9,1% da população infantil mundial ou cerca de 60 milhões de 
crianças 
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CONSEQUÊNCIAS DA OBESIDADE INFANTIL  

NEUROLÓGICOS 

CARDIOVASCULARES 

Dislipidemias 

Hipertensão 

Inflamação crônica  

Disfunção endotelial 

ENDÓCRINOS  

Diabetes tipo 2 

Puberdade precoce 

Ovário policístico 

Hipogonadismo 

 

MÚSCULO ESQUELÉTICO  

RENAL 

GASTROINTESTINAIS 

Cálculos biliares   

Esteatose hepática   

PSICOSSOCIAIS  

Depressão e baixa estima 

Distúrbios alimentares 

PULMONARES 

Apnéia do sono 

Asma  

Intolerância ao exercício  



 

 

•Estrias gordurosas, precursoras das placas ateroscleróticas, podem aparecer na camada 

íntima da aorta aos 3 anos de idade, e nas coronárias durante a adolescência. Placas 

fibrosas podem ser observadas antes dos 20 anos de idade 

 
 

CONSEQUÊNCIAS DA OBESIDADE INFANTIL  

Rabelo, 2001. 



Sociedade Brasileira de Pediatria, 2012; Filme Muito Além do Peso, 2012. 



84.600 

calorias  





Obesidade Infantil: Retrato Social de um Problema de Saúde Pública 

CADÊ Paraná 
 

A condição de obesidade pode ser analisada como a privação de direitos, considerando o 
comprometimento do potencial de desenvolvimento. 

Fatores como a genética, o modo de vida da família ou dos cuidadores das crianças, o ambiente 
social e as condições econômicas são considerados no avanço dos índices alarmantes sobre o 
ganho de peso entre as crianças. 

INFORME TEMÁTICO 

O desafio das políticas será encontrar formas de tornar as crianças e o seu desenvolvimento saudável 
como imperativo de primeira grandeza em seu planejamento e gestão. Não por acaso, os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável determinam a segurança alimentar e a melhoria da nutrição como meta 
para a agenda global dos próximos anos.  

Se no passado as políticas sociais no Brasil ocuparam-se principalmente com a redução da pobreza, sobretudo, no que diz 
respeito ao combate à fome e à desnutrição, mais recentemente, o aumento do excesso de peso com maior frequência 
na população mais vulnerável economicamente ganha relevância. 



CADÊ Paraná 
Obesidade Infantil 
 

1. Consumo e infância: 
fatores de risco associados 

ao excesso de peso 

•O aleitamento materno é um 

fator de proteção contra o 

aparecimento da obesidade 

em crianças.  

•Situações que se associam à 

obesidade: Obesidade dos 

pais, sedentarismo,  peso ao 

nascer e outros fatores 

relacionados ao crescimento. 

2. Consumo alimentar e perfil 
nutricional de crianças de 0 a 10 

anos no estado do Paraná 

3. Proteção infantil: o direito 
a viver, a sobreviver e a se 

desenvolver 

• Infância e adolescência 

reconhecidas como prioridade 

absoluta nas políticas 

públicas. 

•Direito à vida e à saúde. 

4. Engajamento público e 
incidência política 

•Compreensão de forma mais 

abrangente e plural do 

problema da obesidade na 

infância. 

• Intensificar as ações de 

prevenção, reforçando 

politicas públicas já 

existentes. 

INFORME TEMÁTICO 





 Vulneráveis são afetados inúmeras vezes se tornando seres vulnerados  

 Educação desde a infância gera cuidados e autonomia sobre o corpo  

 Papel da Publicidade em trabalhar como educação  
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