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Introdução: A obesidade pode se desenvolver em qualquer faixa etária, sendo uma doença 

multifatorial, pois pode ser influenciada já nos primeiros meses de vida, através do desmame 

precoce, na substituição do leite materno pelas fórmulas infantis, consumo desequilibrado dos 

alimentos ultra processados na infância, sedentarismo, entre outros. O aumento da prevalência 

de obesidade infantil tem sido observado na população brasileira, e apontado como um fator 

de risco para o desenvolvimento precoce de doenças crônicas. Os indivíduos que apresentam 

gordura corporal acima dos valores aceitáveis possuem maior risco de desenvolver doenças 

crônicas degenerativas como cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais, hipertensão, 

dislipidemias, diabetes melitus, aterosclerose, cálculo biliar e neoplasias. Tais doenças,que 

normalmente são observadas em adultos, estão cada vez mais sendo diagnosticadas em idades 

precoces [1]. De acordo com estudos realizados com esta temática, é muito comum observar, 

a presença da obesidade nas classes baixas socioeconômicas, pois não há uma devida 

disponibilidade de alimentos saudáveis e somado a falta de informação relacionado à 

alimentação, é corriqueiro o consumo de alimentos ultra processados, nos quais são 

desencadeadores da obesidade. No Brasil, o excesso de peso e a obesidade vêm sendo 

registrados a partir dos cinco anos de idade, em todos os grupos de renda e regiões, sendo 

mais prevalentes na área urbana do que na rural. O incremento da prevalência do excesso de 

peso na população infanto-juvenil foi ainda mais expressivo, sendo que entre meninas e 

meninos de 5 a 9 anos de idade subiu de 8,6 para 32% e de 10,9 para 34%, respectivamente. 

Portanto, a infância é uma fase particularmente preocupante porque, para além das doenças 

associadas com a obesidade, o risco aumenta na idade adulta gerando consequências 

econômicas e de saúde, para o indivíduo e para a sociedade [2]. Logo, serão exibidos dados 

sobre a incidência de obesidade infantil no Brasil, de acordo com idade e sexo, e algumas das 

causas para essa condição. Objetivos: Descrever dados sobre a obesidade infantil no Brasil 

encontrados na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 e algumas de suas 

causas. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e teve como base uma 

busca de dados no IBGE através de uma pesquisa de orçamentos familiares que avaliou os 

indicadores antropométricos relacionados a obesidade, com população de 5 a 9 anos de idade, 

por sexo e regiões do Brasil no ano de 2008- 2009. Resultados e Discussão: De acordo com 

último levantamento oficial feito pelo IBGE entre 2008-2009, com os indicadores 

antropométricos realizados na população de 5 a 9 anos de idade, analisou-se as prevalências 

de obesidade em crianças do sexo feminino e masculino respectivamente, no qual foi 

verificado que o crescimento é ascensional, mostrando que a tendência secular, nos últimos 

anos, foi crescente em todas as regiões brasileiras. Na região Norte, a prevalência foi de (9,4% 

- 10,8%) , Nordeste (8,9% - 15,5%), Sudeste (13,6% - 15,2%), Sul (16,2% - 20,4%) e Centro-

oeste (10,3% - 23,6%). No Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez mais. Alguns 

levantamentos realizados apontam que mais de 50% da população está acima do peso, ou seja, 

na faixa de sobrepeso e obesidade. Entre crianças, estaria em torno de 15%. A prevalência de 
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obesidade na região sul, verificou-se que as que mais se destacam são crianças do sexo 

feminino. Já a as crianças do sexo masculino a prevalência é maior no centro-oeste [3]. 

Segundo os resultados obtidos, encontra-se um quantitativo crescente ao número de crianças 

obesas no Brasil. Esta problemática decorre dos altos níveis de alimentos industrializados 

consumidos e diversos fatores ambientais e genéticos que precisam ser tratados com 

eficiência [4]. Mediante aos novos padrões de consumo alimentar, influenciados pelas grandes 

indústrias alimentícias, investindo nas publicidades, que transtornam a alimentação de 

crianças e adolescentes, é possível identificar as redes de fast-food predominantes nas regiões 

do país inteiro, que se aplica como uma forma de opção para refeições rápidas altamente 

calóricas, contribuindo para o avanço de doenças crônicas não transmissíveis, como 

hipertensão e diabetes. A forma mais eficaz de prevenção da obesidade para as crianças, é 

estruturar as políticas públicas de saúde para que as mesmas possam ter eficácia na 

intervenção da totalidade desde problema, mediada a programas que visem a implantação da 

consultoria na amamentação, como a promoção do aleitamento materno como estratégia para 

precaução da obesidade e de futuras doenças e programas que visem desenvolver a aceitação 

dessas crianças a uma alimentação complementar saudável. Conclusão/Considerações 

Finais: Portanto, de acordo com os resultados observados no presente estudo analisaram os 

dados encontrados sobre obesidade infantil nas diferentes regiões do Brasil, enfatizando para 

a necessidade da ampla implementação e regulamentação das leis para o controle deste 

problema de saúde pública bastante presente atualmente no país e para promoção da 

alimentação saudável nos aspectos que envolvem o público infantil. O desafio é desenvolver, 

fomentar e articular ações eficientes para controlar o processo denominado de transição 

nutricional, em um cenário encontrado no país de desigualdade social em relação ao acesso à 

alimentação saudável. Logo, espera-se que, em um futuro próximo, possa haver melhora 

considerável relacionada a essas questões e que as classes populares tenham acesso a esse 

bem tão precioso, influenciando consequentemente para o bem-estar de todos. 
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