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 INTRODUÇÃO       RESULTADOS E DISCUSSÃO 

OBJETIVOS  

REFERÊNCIAS 

A obesidade é uma doença que preocupa muito os 

adultos, e quando falamos em crianças, este cenário 

se mostra mais grave, num momento da vida onde os 

problemas causados com o sobrepeso se 

sobressaem ao desenvolvimento físico. 

Neste trabalho iremos explicar porque a obesidade 

infantil é considerada um grave problema de saúde 

pública, ganhando status de epidemia, em 

decorrência do aumento de crianças obesas em todo 

mundo. A obesidade é caracterizada pelo excesso de 

gordura corporal, e em crianças isso significa em 

idade de até 12 anos, sendo considerado sobrepeso 

quando o peso da criança está, no mínimo, 15% 

acima do peso de referência para a idade, podendo 

também ser diagnosticado através do cálculo de IMC 

(índice de massa muscular). 

   O número de crianças obesas tem 

aumentado tanto com o passar dos anos que está 

fazendo com que a saúde pública reconheça esta 

doença como um grave problema, sendo considerado 

como uma epidemia. 

   Isso não deve ser visto como um problema 

estético, pois vai muito além da aparência física. 
 

   Entender melhor sobre o que é obesidade infantil, 

para assim evitar o aumento dos números desta 

estatística. 

         

  Fonte: Pais e Filhos – Portal Unimed. 26/10/2018. 
  

 

 
 

 

 

 

A  obesidade está relacionada a diversas doenças 

crônicas, como hipertensão, má formação do esqueleto, 

doenças cardíacas, diabetes, e quando começa a se 

desenvolver em crianças isso pode gerar dificuldades 

para executar atividades simples e brincadeiras comuns 

da infância, comprometendo a qualidade de vida, 

desencadeando doenças crônicas mais cedo e por fim 

reduzindo a expectativa de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Engana-se quem acha que a obesidade está 

relacionada somente ao consumo excessivo de comida, 

vai muito além, pois podemos citar como causas: 

sedentarismo, falta de sono, ansiedade, depressão, bem 

como fatores genéticos e hormonais. 

MATERIAL E MÉTODOS 

       

CONCLUSÃO 

A B 

   A obesidade infantil é um grave problema na 

saúde pública de âmbito mundial. Mesmo que 

existam muitas iniciativas para orientar e “lutar” 

contra este mal em adultos, a obesidade infantil é 

um problema real e crescente. Mudanças no 

comportamento alimentar, incentivo à pratica de 

exercícios desde cedo, bons hábitos de sono 

podem ajudar a prevenir o início deste problema.  
 

 
 

 

 

 

Apoio: 

Criação de um vídeo explicativo sobre por que a 

obesidade faz mal para as pessoas. 


