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V 

TRATAMENTO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM SOBREPESO 

OU OBESIDADE 

As crianças devem merecer uma atenção 
diferenciada, com um enfoque muito definido, e todos os 
cuidados teriam que ser implementados muito cedo, pois 
não há mais dúvidas de que a maioria das doenças 
anteriormente relacionadas são processos patológicos de 
inicio precoce, ainda na infância. Não é incomum, é aliás muito 
freqüente, encontrarmos muito precocemente, em crianças 
e adolescentes, níveis de colesterol e triglicérides bastante 
altos, além de pressão arterial elevada, hiperinsulinemia 
(aumento da insulina antecedendo um diabetes), tudo isto já 
se encaminhando, para, em um futuro próximo, desencadear 
uma doença arterial coronariana, comprometendo o coração 
ainda jovem e associando-se ao diabetes e outras doenças 
degenerativas. Estudos feitos nas artérias de jovens soldados 
mortos em combate na guerra do Vietnam já evidenciaram 
alterações significativas que, sem dúvida, logo trariam 
como resultado doenças cardiocirculatórias e degenerativas 
de maneira muito precoce. Todos sabem qual é o padrão 
alimentar da população norte-americana: muita fartura, com 
muita gordura, muitos carboidratos glicêmicos, com muitos 
cremes e muitos refrigerantes (coca-cola). 

É na fase da primeira infância que se formam os 
hábitos alimentares, os quais, se bem conduzidos, podem 
ser saudáveis e preventivos de todas estas doenças que 
estão ligadas diretamente aos erros de conduta relacionados 
aos alimentos e ao excesso de peso. É nesta idade que se 
pode estimular e fixar, para o resto da vida, o gosto pelos 
esportes e pela atividade física, que só irão complementar 
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estes cuidados de prevenção e saúde. Isto porque o que se 
aprende neste período da vida não se perde e não se 
esquece nunca mais. É um dever dos pais não se eximirem 
desta responsabilidade, inclusive com o mais importante, 
que é o exemplo. Quando a obesidade na família é um fato 
comum (pai e/ou mãe principalmente), fica difícil tratar um 
membro de forma isolada, sobretudo em se tratando de uma 
criança ou adolescente, que naturalmente se identifica com 
aqueles que estão a sua volta. Os pais obesos também não 
devem se projetar nos filhos e exigirem deles o que eles 
nunca conseguiram. As atitudes, nestes casos, devem se 
pautar pela coerência e pelo entendimento. O tratamento 
de crianças e adolescentes deve obrigatoriamente envolver 
toda a família em um esforço conjunto, propiciando um 
ambiente de ajuda, num clima ameno e sem críticas, sem 
cobranças ou discórdia. Costumo dizer que pode-se ter 
sete ou setenta anos que dieta, seja qual for, só faz quem 
se sente motivado. 

Sabe-se que o excesso de peso e a obesidade 
infantil geram conflitos no relacionamento social da criança 
com os colegas e outras crianças do seu meio, gerando na 
maioria das vezes discriminação, apelidos depreciativos, 
sendo as crianças obesas excluídas dos grupos, das 
brincadeiras e dos jogos, virando motivo de chacotas. 
Tornam-se crianças de poucos amigos, avessas ao convívio 
social amplo, mais ansiosas e depressivas. Muitas vezes 
ficam mais agressivas e rebeldes, inseguras, com baixa 
auto-estima, desmotivadas e até prejudicadas no rendimento 
escolar. A situação revela-se ainda mais dramática quando 
os pais, ou mesmo um dos pais, não aceita e deixa claro 
sem reservas este fato. É muito mais grave quando irmãos 
são magros e esta discriminação familiar fica bem evidente. 

Diante de tudo que foi exposto, fica claro que é 
necessário ter muita sensibilidade, e acima de tudo muito 
amor, para saber lidar com este problema que aflige grande 
parte de nossa população infantil. Tudo que foi colocado 
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acima deve ser levado em consideração, porém, a criança 
precisa receber todas as informações a respeito do que ela 
tem e do que deve ser feito, de maneira clara, objetiva, 
educativa, e com muito carinho. Sempre fazendo com que 
ela se sinta apoiada, que todos se preocupam com seu bem-
estar, que vão estar unidos neste propósito e utilizando-se de 
todos os recursos. Não é fácil, mas é perfeitamente possível 
e recompensador. 

O tratamento da criança e do adolescente com 
obesidade ou sobrepeso deve ser instituído muito 
precocemente, evitando-se assim danos irreversíveis tanto 
no aspecto psicológico / emocional como também no aspecto 
físico, não só com relação às doenças a que se predispõem 
e que sem duvida virão. A obesidade infantil provoca atraso 
no desenvolvimento e no crescimento, principalmente. 
Crianças obesas gastam parte de sua energia de crescimento 
vertical para os lados, criando uma estrutura óssea larga e 
desproporcional para a idade. É comum vermos crianças 
de muito pouca idade com tórax desproporcionalmente 
largo em comparação com as outras crianças da mesma 
idade e até para com crianças mais velhas. A continuidade 
deste processo vai moldando uma estrutura óssea larga e 
desproporcional, própria para sustentar muito peso e que 
na vida adulta vai limitar resultados com relação ao 
emagrecimento e, principalmente em meninas, vai limitar 
com certeza a graciosidade das formas e aumentar as 
medidas. 

Qualquer tratamento que for proposto deve ter 
acompanhamento de médico que seja da área, sendo 
fundamental que haja um bom entrosamento entre o 
profissional, a criança e a família. Se houver condições, 
sempre é muito importante um acompanhamento psico-
terapêutico comportamental cognitivo, não só para aumentar 
a auto-estima e reforçar conceitos, como também, para 
detectar fatores que geram estresse e ansiedade e que 
levem  aos distúrbios de  conduta  alimentar compulsiva 
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e despropositada. A criança e o adolescente, se bem 
conduzidos, são muito receptivos e em grande parte das 
vezes,quando bem estimulados, aderem de forma muito 
mais eficaz e duradoura ao tratamento e às mudanças. 
Adesão esta que temos dificuldade de incutir em uma grande 
maioria dos pacientes adultos, os quais se mostram muito 
mais arredios e pelos mais diferentes motivos. 
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