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Obesidade infantil – um problema a ganhar peso!  EDITORIAL 

A obesidade infantil é 

um problema de saúde 

que está a crescer.  

As crianças obesas têm 

um risco maior de serem 

doentes no futuro.  

Este problema não passa 

com o tempo. É          

importante incentivar 

desde logo as crianças a 

terem uma alimentação 

saudável e a praticarem 

exercício físico ao ar livre. 
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A obesidade não se trata de uma questão estética; é um problema grave de saúde 

que causa doença, tanto na infância como na idade adulta. A obesidade é uma     

doença crónica e foi considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a 

doença nutricional mais prevalente no mundo e a epidemia do século XXI. 

A obesidade infantil tem vindo a aumentar e em Portugal e 1 em cada 3 crianças tem 

excesso de peso ou obesidade. Mais de 30% das crianças portuguesas têm excesso de 

peso e cerca de 14% sofrem da obesidade infantil. 

Portugal é dos países com maior prevalência desta epidemia e as nossas crianças     

poderão viver mais doentes e com menos qualidade de vida que os seus pais e avós.  

 

Gordura NÃO É FORMOSURA! 

A obesidade infantil é a porta para as doenças dos adultos, hipertensão, colesterol    

elevado, diabetes, problemas com ossos e articulações, apneia do sono, distúrbios    

hepáticos, vários tipos de cancro e problemas psicológicos. 

As crianças que têm excesso de peso e obesidade podem-se sentir mal com o seu    

corpo, ter dificuldade no relacionamento com os outros, diminuição do rendimento  

escolar, baixa auto-estima e podem até sofrer de descriminação ou bullying.  

Além disto, podem ter dificuldade em movimentar-se e cansarem-se com facilidade. 

 

Quando é que há excesso de peso e obesidade?  

Diz-se que uma criança está obesa quando o seu peso se encontra acima do percentil 

95 do percentil para o peso. Diz-se que tem excesso de peso quando o seu peso está 

acima do percentil 90. Os Boletins de Saúde Infantil e Juvenil têm estes gráficos (curvas 

da OMS), onde o peso das crianças é registado e monitorizado. 

 

Porque aumentamos de peso? 

O nosso peso é uma balança entre aquilo que comemos e   

aquilo que gastamos.  

Quando ingerimos mais calorias do que aquilo que necessitamos e não praticamos   

exercício físico, a balança começa a pesar no sentido do excesso de peso/obesidade. 

Quando comemos gorduras, fritos, molhos, bolos, doces, refrigerantes, fast-food e       

passamos muitas horas em frente ao computador ou à televisão estamos a colocar   

muito peso de um dos lados da balança. 
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Nos dias de hoje… 

- 9 em 10 crianças comem fast-food ou bebem              

refrigerantes 4 vezes por semana. 

- Cada criança passa agora cerca de 4 horas por dia,  

durante a semana, a ver televisão ou jogar computador. 

Ao fim de semana pode chegar a 7 horas. 

 

Informe-se com o seu 

médico e enfermeiro  

de família e/ou com o 

pediatra do seu filho! 

 

Disponivel em :  

 

http://www.dgs.pt/

documentos-e-publicacoes/

regresso-as-aulas-em-

seguranca.aspx 

Regresso às aulas em segurança 

 

No sítio da Direção Geral de Saúde (DGS), encontra-se em destaque um           

documento oficial intitulado “Regresso às aulas em segurança” que aborda de 

uma forma   muito prática e sistemática uma grande variedade de temáticas 

relativas às   crianças e ao regresso às aulas. 

Neste documento são abordados temas tais como: escolha da mochila e do  

material escolar, utilização do computador e internet, transporte, vestuário e              

alimentação. No final tem uma parte destinada às crianças e jovens com        

conselhos sobre a gestão do tempo e estabelecimento de objectivos de forma a 

otimizar o rendimento escolar. 

 

 

O ACeS Porto Ocidental deseja a todas as crianças e jovens um bom regresso às 

aulas e que o próximo ano lectivo seja repleto de sucessos! 

- Apenas 2 em 100 crianças comem fruta fresca todos os dias. 

Antigamente… 

- As crianças iam a pé para a escola. 

- Não tinham telemóveis, computadores ou tablets e brincavam 

com os seus amigos ao ar livre.  

 

De pequenino é que se torce o pepino! 

Para combater esta epidemia, é preciso adquirir estilos de vida saudáveis.  

Os pais devem ensinar às crianças as escolhas que promovam saúde e bem-estar e que 

impeçam que a obesidade se torne um problema.  

A obesidade pode ser prevenida e combatida, sem castigos e de uma forma positiva. A 

ajuda do médico de família ou pediatra podem ser importantes para ajudar neste      

processo. 

As crianças estão em crescimento e portanto não devem ser privadas de uma            

alimentação adequada. Seguidamente estão alguns conselhos para um estilo de vida 

mais saudável 

- Devem comer só às refeições e com intervalos de pelo menos 2 horas. 

- Devem mastigar bem os alimentos, usar talheres e evitar distrações como televisão. 

- Devem comer fruta fresca todos os dias. 

- Devem comer sopa, legumes e vegetais. 

- Devem beber água às refeições. 

- Devem praticar pelo menos 60 minutos de atividade física diária. 
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