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RESUMO 

MEDEIROS, M. A. Obesidade infantil: uma revisão bibliográ fica 2018. 51 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição)- Universidade Federal de Campina Grande, 

Cuité, 2018. 

Obesidade infantil é considerada uma doença nutricional importante, que vêm crescendo de 

fonna preocupante não apenas na sociedade brasileira contemporânea, mas a nível mundial. 

Além disso, está alcançando índices preocupantes no tocante a saúde pública, com alta 

prevalência e apresentando resu ltados impactantes na vida das crianças, como consequências 

físicas, sociais, econômicas e psicológicas, bem como na fase adulta. Foi utilizada a busca on

line nas bases de dados da literatura nacional e internacional. A consulta foi realizada com 

levantamento bibliográfico no Scielo, PUBMED e banco de teses das universidades brasileiras. 

O presente trabalho foi conduzido sob a fonna de revisão sistemática da literatura cujo objetivo 

foi reunir e avaliar os principais achados sobre prevalência da obesidade infantil na população 

global. Foram analisadas 195 publicações científicas das quais foram utilizados l 07 trabalhos 

para redação do presente estudo, sendo que o período de pesquisa utilizado foi de 2010 até 

20 17. A presente pesquisa indica que houve aumento do número de crianças em sobrepeso e 

com obesidade, o que pode ser caracterizado pela alteração de alimentação, confonne ocorria 

no início do século XXI. Também foram encontradas infonnações de que a taxa de crianças 

obesas é maior em 18% entre as crianças de escolas privadas em relação àquelas que frequentam 

escolas públicas. É de suma importância que sejam elaborados programas educacionais 

inovadores, planejados para ampliar o conhecimento da criança sobre nutrição e saúde, bem 

como para influenciar de modo positivo a dieta, a atividade fís ica e a redução da inatividade e 

assim garantir boa nutrição durante toda a vida. O presente trabalho tem como objetivo revisar 

a literatura atual em relação aos efeitos adversos causadores da obesidade infantil , conhecendo 

a influência da família e a importância de atividade fís ica no tratamento desta doença. 

Pa lavras-chave: Obesidade infantil, Nutrição infantil, obesidade, fatores de riscos, hábitos 

alimentares. 



ABSTRACT 

Childhood obesity is an important nutritional disease, which has been growing in a worrisome 

way not only in contemporary Brazilian society, but worldwide. In addition, it is reaching 

worrying leveis o f public health, with high prevalence and presenting impacting results in the 

lives of children, such as physical, social, economic and psychological consequences, as well 

as in adulthood. The online search was used in national and international literature databases. 

A consultation was carried out with a bibliographic survey, not Scielo, PUBMED and theses 

bank: of Brazilian universities. The present study was conducted in the form o f a systematic 

review of the literature whose objective was to gather and evaluate the main findings on the 

prevalence of chi ldhood obesity in the global population. 195 scientific publications were 

analyzed; however, I 07 papers were used for the writing o f the present study, and the research 

period used was from 20 lO to 20 I 7. The present rescarch indicates that there was an increase 

in the number of overweight and obese children, which can be characterized by a dietary norrn, 

as happened at the beginning o f the 21st century. It has also been found that the rate o f obese 

children is 18% higher among children in private schools compared to those anending public 

schools.It is extremely important that innovative educational prograrns designed to increase the 

child's knowledge about nutrition and health, as well as to positively innuence the diet, a 

physical activity and reduce inactivity and thus ensure good nutrition throughout life. The 

present study aims to rev iew the current literature regarding adverse effe.cts causing chi ldhood 

obesity, knowing a family influence and an importance o f physical activity without treatment 

o f this disease. 

Keywords : child obesity, Lnfant nutrition, obesity, risk factors, eating habits 
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