
Curso de Especialização em Atenção Básica em
Saúde da Família

INTERVINDO NA OBESIDADE DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA: 
REVISÃO DA LITERATURA

Alessandra Pivoto Batista*
Polo Campos Gerais

Introdução 
A mudança dos hábitos alimentares provocada por
fatores socioeconômicos e culturais, com o aumento
do consumo de açucares e alimentos refinados,
gordura saturada e proteína animal, e diminuição do
consumo de fibras, hortaliças e carboidratos
complexos, juntamente com hábitos sedentários são
responsáveis pelo aumento da obesidade infantil e na
adolescência. O tratamento e controle da obesidade
são difíceis e se tornou um problema de saúde pública
aumentando o risco para doenças metabólicas e
cardiovasculares (LOPEZ; CAMPOS JÚNIOR, 2008).

• Identificar na literatura intervenções de saúde na
obesidade infantil e adolescência;
• Propor ações de saúde direcionadas para crianças e
adolescentes obesos da área de abrangência da ESF3,
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Desenvolvimento
No Brasil, a mudança no panorama nutricional que se
caracterizou pela diminuição da desnutrição energético-
protéica e aumento do sobrepeso e obesidade ocorreu
no início da década de 80 e acompanha uma tendência
mundial (FREITAS JÚNIOR, 2007).
A causa nutricional é o principal fator provocador da
obesidade atingindo mais de 95% das pessoas e se
denomina obesidade exógena, apenas 5% seriam
obesos endógenos, cuja causa são as alterações
hormonais (SOARES; PETROSKI, 2003).
As complicações oriundas da obesidade que mais
merecem destaque são as doenças cardiovasculares. A
hipertensão arterial e elevados níveis de colesterol eram
manifestadas basicamente em adultos e hoje já são
vistas com freqüência em crianças e adolescentes.
A prevenção é a melhor forma de evitar o ganho de
peso excessivo. É mais fácil prevenir do que tratar a
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adolescentes obesos da área de abrangência da ESF3,
do município de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais.

O trabalho é uma revisão bibliográfica que objetiva
identificar intervenções de saúde na obesidade infantil
e adolescência. Para isto foram consultados livros
textos, documentos do Ministério da Saúde,
publicações (português e inglês) das bases de dados
Lilacs e SciELO da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS e
do Google Acadêmico; no período de 2002 a 2011,
utilizando-se o descritor de busca: obesidade.
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Considerações finais

Esta revisão mostrou que a prevenção é o melhor
caminho para intervir na obesidade de um modo geral.
Já que as equipes de saúde da família (ESF) têm como
meta diminuir as doenças da população por meio da
prevenção e promoção à saúde, a obesidade na infância
e adolescência deve estar entre suas prioridades.

peso excessivo. É mais fácil prevenir do que tratar a
obesidade e suas conseqüências. O tratamento requer
dispor de equipe multiprofissional formada de médico,
nutricionista, educador físico, psicólogo e enfermeiro.
As dietas devem ser flexíveis e atender às necessidades
nutricionais da criança (SOARES; PETROSKI, 2003).


