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A Obesidade infantil é uma doença prejudicial à 

saúde, é caracterizada pelo excesso de peso em 

bebês e crianças até 12 anos.  

Os casos de obesidade infantil estão cada vez 

maiores, crianças se alimentando mal e sem 

praticar exercícios, e isso está ficando 

preocupante. 

 

           

MATERIAL E MÉTODOS 

Elaboração de um história em quadrinhos sobre a 

obesidade infantil.   

 

CONCLUSÃO 

Figura 1 – Quantidade de crianças com obesidade infantil no Brasil Fonte:  SISVAN, 

2018. Campanha Prevenção da Obesidade Infantil, 2019.  

A B 

 A partir deste trabalho aprendemos que a 

obesidade infantil é uma doença muito séria, que 

atinge muitas crianças mas pode ser evitada se 

houver dedicação e empenho da família da criança. 

 

Apoio: 

 As principais causas da obesidade infantil são a 

falta de exercício físico, excesso de alimento 

gorduroso, distúrbios hormonais e doenças 

genéticas. 

 A cura da obesidade infantil é ter boa 

alimentação, fazer exercício físico e fazer uma 

consulta no médico. Comer bastante salada, 

praticar exercícios pelo menos uma vez por 

semana, cuidar da alimentação e não ficar parado 

o tempo todo. 

Objetivo geral 

• Neste projeto estamos tentando aprender 

mais sobre a “Obesidade Infantil’’ e como 

lidar com ela. 

Objetivos específicos 

• aprender quais são os alimentos mais 

saudáveis e quais são os mais prejudiciais 

• saber como tornar a vida de uma pessoa 

mais saudável, de uma maneira simples 

Figura 2 – Pirâmide alimentar.  
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