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Introdução 

 

 A obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial, resultante do balanço energético positivo com o acúmulo 

generalizado de gordura corporal. O seu desenvolvimento e etiologia ocorre pela associação de fatores genéticos, 

ambientais e comportamentais [1]. 

 A obesidade infantil apresenta-se como um problema de saúde pública com dimensões epidêmicas em todo o mundo 

[2,3]. No ano de 2010, a estimativa do número de crianças acima do peso com idade inferior a cinco anos foi de mais de 

42 milhões. Sendo que aproximadamente 35 milhões destes vivessem em países em desenvolvimento, assim como o 

Brasil [1]. 

 Para o tratamento da obesidade infantil não é recomendada a perda de peso, o que deve ocorrer é a manutenção ou 

diminuição no ganho de peso corporal, pois com o aumento da altura, as medidas antropométricas tendem a ficar 

adequadas. Entre as estratégias terapêuticas, a principal é o controle da obesidade, onde a prevenção e o diagnóstico 

sejam realizados precocemente [4]. O tratamento deve ser realizado através de uma equipe multidisciplinar que envolva 

modificações dietéticas, exercício físico, bem como educação nutricional e mudança no estilo de vida familiar [5]. 

 A partir dessas premissas o estudo tem por finalidade relatar um caso clínico de obesidade infantil em criança com 

idade inferior a cinco anos em atendimento nutricional. 

 

Descrição do Caso 
 

 Criança de 16 meses procurou atendimento nutricional em ambulatório secundário, com queixa principal de ganho de 

peso em excesso na introdução da alimentação complementar. A queixa principal para a criança, conforme relato da 

mãe, foi ganho de peso em excesso.  

 A paciente amamentou exclusivamente até os primeiros seis meses de vida, todavia, na introdução da alimentação 

complementar houve dificuldade em estabelecer uma dieta saudável devido à oferta frequente de alimentos calóricos 

sobre a influência da família.  

 Quanto aos antecedentes patológicos há relato de obesidade, diabetes mellitus tipo II, dislipidemias, hipertensão 

arterial sistêmica e doenças cardíacas para as três gerações. No histórico gestacional a mãe teve acompanhamento de 

quatro consultas de pré-natal, ganho de peso em excesso ao final da gravidez e pré-eclâmpsia.  

 Ao exame físico a criança apresentou índice de massa corporal elevado, peso por altura e peso por idade com 

percentil >99. A análise bioquímica evidenciou alteração dos níveis de hemoglobina. A inadequação alimentar foi 

avaliada por meio do recordatório de 24 horas (R24h) e questionário de frequência alimentar (QFA). Verificou-se 

ingestão energética excessiva de 897,16 kcal/dia e consumo baixo de vitaminas A, C e cálcio, sendo 5,2 µg, 17,6 mg e 

53,31 mg respectivamente. O diagnóstico nutricional para o caso foi de obesidade. Encaminhou-se a paciente para 

acompanhamento de equipe multidisciplinar.  

  

Considerações finais 

 

 Observa-se no caso descrito a posição dos principais fatores determinantes para a obesidade infantil apresentados na 

literatura, destacando-se a obesidade materna no período gestacional e para as três gerações, além da introdução 

inadequada dos alimentos na alimentação complementar. O estudo demonstra que as estratégias utilizadas para a 

redução da obesidade na infância devem ser construídas pelos profissionais da saúde e pela família, já que esta possui 

papel decisivo na construção de um novo estilo de vida.  
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Tabela 1 - Frequência de consumo alimentar habitual da paciente.  

Alimentos Frequência 

Leite e derivados integrais Baixa 

Carnes e ovos Alta 

Leguminosas Alta 

Cereais Alta 

Tubérculos e raízes Moderada 

Massas Moderada 

Hortaliças Moderada 

Frutas Nunca 

Farinhas Nunca 

Doces (bolo, chocolate, balas, chicletes) Alta 

Refrigerantes Alta 

Sucos artificiais Alta 

Gordura animal (banha, manteiga, bacon) Baixa 

Gordura vegetal (azeite, óleo, margarina) Alta 

Salgadinhos de pacote Moderada 

Frituras Alta 

 

Tabela 2 - Avaliação antropométrica e classificação do estado nutricional da paciente. 

Data Peso (kg) Altura (cm) Classificação 

Atendimento 1 19,950 85 IMC = 27,6125kg/m
2
 = Obesidade 

Peso por altura = >99 = Obesidade 

Peso por idade = >99 Peso elevado para a idade 

Idade por cumprimento = P50—P85 = Estatura 

adequada para a idade 

Atendimento 2 23,0 88 IMC = 29,700kg/m
2
 = Obesidade 

Peso por altura = >99 = Obesidade 

Peso por idade = >99 Peso elevado para a idade 

Idade por cumprimento = P85—P87 = Estatura 

adequada para a idade 

Atendimento 3 23,0 91 IMC = 28,65kg/m
2
 = Obesidade 

Peso por altura = >99 = Obesidade 

Peso por idade = >99 Peso elevado para a idade 

Idade por cumprimento = P97 = Estatura adequada 

para a idade 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 3 - Exames laboratoriais do paciente ao diagnóstico e após tratamento com os respectivos valores de referência.  

 

 

 
 

Resultados 

Exame 

 

Ao diagnóstico Valores de referência 

 

Triglicérides 109 mg/dL ≥ 130 mg/dL 

Colesterol total 117 mg/dL <170 mg/dL 

Colesterol HDL 44 g/dL ≥45 mg/dL 

Colesterol LDL 51 mg/dL <129 mg/dL 

Hemoglobina 10 mg/dL 12mg/dL 

Glicose Jejum 96 mg/dL 60 a 109 mg/dL 


