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APRESENTAÇÃO
O programa “Câmara Itinerante” é iniciativa da
Câmara dos Deputados para levar os temas nela pautados para estados e municípios, bem como ouvir as
necessidades locais. Uma Câmara “de portas abertas”
tem como ponto fundamental a troca de experiências
e ideias sobre as políticas públicas, representando o
encontro entre sociedade e seus governantes para resgatar a importância do legislador e fortalecer o diálogo e a democracia no Brasil.
A Câmara visitará os 26 estados e o Distrito
Federal e abrirá espaço para ampliar a criação de políticas públicas no país. Para cumprir o objetivo de trazer para o debate temas atuais, esta cartilha, da série
Câmara Itinerante, trata do problema da obesidade no
Brasil, em especial da obesidade infantojuvenil.
Os números da obesidade infantojuvenil são
alarmantes: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 15% das crianças com idade entre cinco e nove anos sofrem com problemas de obesidade. Uma entre cada três crianças está com peso
acima do recomendado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS).
Os níveis de obesidade em nossa sociedade
são influenciados pela qualidade da alimentação,
prática de atividades físicas e por fatores genéticos e
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hormonais. Entre as crianças, a principal causa da obesidade é o fácil acesso a alimentos com alto teor calórico e baixo valor nutricional, além do sedentarismo.
A obesidade tem relação direta com doenças
graves como diabetes e hipertensão arterial. O diagnóstico do sobrepeso e da obesidade infantojuvenil
necessita de abordagem especial. Por essa razão, a
busca por orientação de profissional da saúde é fundamental para promover o controle do peso e o tratamento das doenças que podem surgir em decorrência
do excesso de peso, o que certamente vai aumentar a
qualidade de vida dessas pessoas.
Entre as medidas de controle da obesidade
destacam-se a realização de atividades físicas e a
adoção de um padrão saudável de alimentação. O
controle da obesidade, principalmente da obesidade
infantil, começa em casa, com a mudança dos hábitos
de toda a família. A Câmara está atenta ao tema e
trabalha para priorizar o bem-estar da família brasileira e de nossas crianças por meio da aprovação de
projetos de lei e de ações concretas do parlamento.
Eduardo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Felipe Bornier
Segundo-Secretário da Câmara dos Deputados

DICAS PARA COMBATER
A OBESIDADE INFANTIL
1) Amamentar até os 6 meses de idade
O aleitamento materno tem
importante função no desenvolvimento do bebê e na oferta de nutrientes para o corpo da criança. Por isso,
é importante que a amamentação
seja exclusiva até os seis meses de
vida, sem oferecer água, chás ou
qualquer outro alimento.

2) Inserir gradualmente alimentos
em substituição ao leite materno
A partir dos seis meses de vida, oferecer de forma lenta e gradual outros alimentos na rotina alimentar
do bebê, mantendo o leite materno até os dois anos
de idade ou mais.

3) Adotar uma alimentação
equilibrada e variada
É necessária a adoção de uma alimentação saudável e variada, com equilíbrio de nutrientes, adequada à
faixa etária e às atividades físicas
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praticadas, de modo a auxiliar na redução das reservas
corporais de gordura.

4) Evitar alimentos gordurosos ou
de altos índices calóricos
É importante evitar o excesso
de alimentos como biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, doces, frituras e outros alimentos com
altos índices calóricos e/ou grande
quantidade de açúcar.

5) Usar com moderação o sal
e evitar alimentos ricos em sódio
Evitar o uso demasiado de sal e de alimentos ricos
em sódio, pois favorecem a retenção de líquido, bem
como o desenvolvimento de doenças cardíacas.

6) Olhar as embalagens ao fazer
compras no mercado
É importante consultar as embalagens ao fazer compras no mercado, conferindo a tabela nutricional
e os ingredientes contidos em cada
produto.

7) Estimular a prática de atividades físicas
É importante estimular a criança a brincar ao
ar livre (sob supervisão) e praticar atividade física (esportes, ginástica), sempre
que estiver apta fisicamente. Os
exercícios físicos aumentam
o gasto calórico e diminuem a possibilidade
de desenvolvimento de
doenças como diabetes
e hipertensão.

8) Criar uma rotina alimentar
comum para a família
É

importante

desenvolver

uma rotina alimentar para
toda a família, de modo a
desenvolver na criança um
sentimento de continuidade e frequência alimentar.

9) Evitar o uso de compensações
para fazer a criança comer
Não se deve oferecer recompensas para fazer a
criança se alimentar. É importante conscientizá-la da
importância da alimentação correta para sua saúde e
seu desenvolvimento.
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10) Fazer acompanhamento de rotina
É importante realizar acompanhamento
no posto de saúde para que seja feito monitoramento do peso e de fatores de risco, como a
elevação do colesterol e triglicérides no sangue, e o controle/diagnóstico de doenças
como hipertensão e diabetes.

Essas

recomendações são de aplicação geral,

sendo recomendável que os casos particulares
sejam tratados com orientação de um profissio nal da saúde.

CONTEXTO DA
OBESIDADE NO PAÍS
A obesidade é uma doença crônica que representa um desafio para a saúde pública em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
pode ser causada por vários fatores que favorecem o
acúmulo de gordura e traz riscos para a saúde devido
a sua relação com complicações metabólicas, como
aumento da pressão arterial, dos níveis de colesterol e
triglicerídeos sanguíneos e resistência à insulina.

A obesidade pode reduzir em
até 8 anos a expectativa de vida
das pessoas e em 19 o número
de anos sem doenças, segundo
pesquisa de Steven Glover e
colaboradores, com dados sobre
a população dos EUA.
As prevalências de sobrepeso (excesso) e obesidade cresceram acentuadamente nas últimas décadas.
Nos EUA, a obesidade afetava, em 2009-2010, 35%
dos homens e 35,8% das mulheres (MALIK et al., 2013
apud SILVA, 2015, p. 281). De acordo com o McKinsey
Global Institute, 2,8% de todas as riquezas do mundo
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são gastos no enfrentamento da obesidade. Isso equivale a R$ 5,2 trilhões. Em nosso país, a obesidade produziria custos equivalentes a 2,4% do Produto Interno
Bruto (PIB).
No Brasil, segundo
dados da última pesquisa
de orçamentos familiares
(POF 2008), cerca de 15%
dos adultos apresentam
obesidade e cerca de metade da população maior
de 20 anos apresenta excesso de peso.
Dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) apontam que 15% das crianças com idade entre 5 e
9 anos têm obesidade e
uma em cada três estão
com peso acima do recomendado pela OMS
e

pelo

Ministério

da

Saúde.
Consequências refletem-se no diagnóstico cada
vez mais frequente de crianças com doenças antes típicas de adultos, como colesterol alto, hipertensão e
diabetes tipo 2.

Para compreender esse contexto, é preciso observar que o Brasil tem enfrentado várias transições: a
demográfica (com o envelhecimento da população),
a epidemiológica (com diminuição das doenças infecciosas e aumento das
doenças crônicas) e a
nutricional (com queda da desnutrição e
aumento do excesso
de peso).
A qualidade da
alimentação é um dos
fatores que influenciam
os níveis de obesidade
em nossa sociedade.
Pesquisa do Ministério da Saúde sobre os
hábitos

alimentares

dos brasileiros oferece
alguns dados preocupantes: apenas 1 em
cada 4 brasileiros consome a quantidade de
frutas e hortaliças recomendada pela OMS; 3 de cada
10 comem carne com excesso de gordura e 1 em cada
5 toma refrigerante 5 vezes ou mais por semana.
Segundo o Ministério da Saúde, a globalização,
o marketing exacerbado de alimentos processados,
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o consumismo, a necessidade de prazeres rápidos e
respostas imediatas contribuem para o aparecimento
da obesidade como uma questão social. As relações
econômicas também influenciam fatores de risco associados à obesidade, pois o maior poder aquisitivo muitas vezes favorece o consumo exagerado de alimentos
que promovem a obesidade, em detrimento de outros
mais saudáveis.
Entre as crianças, a principal causa da obesidade
é o fácil acesso a alimentos como biscoitos recheados,
salgadinhos de pacote, refrigerante e fast-food, além
do sedentarismo. Nesse contexto, que não favorece a
adoção de comportamentos saudáveis, as crianças e
jovens do Brasil estão sob risco cada vez maior de se
tornarem obesas.

O QUE É OBESIDADE
E COMO EVITAR?
Uma pessoa é considerada obesa se tiver excesso de peso combinado a um elevado grau de gordura corporal. Para avaliar se uma pessoa é obesa basta
verificar seu índice de massa corporal (IMC), por meio
da divisão do peso (em quilos) pela altura (em metros)
elevada ao quadrado.

IMC = Peso (kg) / Altura (m)²
Um IMC acima de 25 significa excesso de peso.
Um IMC de 30 a 40 equivale a obesidade. Pessoas com
IMC acima de 40 são consideradas muito obesas e as
com um IMC menor que 18,5 estão abaixo do peso ideal.
Segundo o Ministério da Saúde (JAIME, 2014,
p. 38), para classificar o estado nutricional de crianças
entre zero e 10 anos de idade, são necessárias informações (data de nascimento, idade, peso, estatura e
sexo) que permitem comparação com tabelas de referência da OMS para o IMC. Por exemplo, para um menino de 8 anos, as referências de IMC são: 17,44 para o
sobrepeso e 19,67 para a obesidade. Para uma menina
de 8 anos, as referências são: 17,73 para o sobrepeso
e 20,56 para a obesidade.
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No caso dos adolescentes (com idade entre 10 e
20 anos incompletos), as referências sobre o IMC diferem daquelas para as crianças. Por exemplo, para um
jovem de 15 anos, as referências para o IMC são: 22,68
para o sobrepeso e 26,97 para a obesidade. Para uma
jovem de 15 anos, as referências são: 23,51 para o sobrepeso e 28,22 para a obesidade.
É importante observar que cada grupo etário
necessita de tratamento especial, tanto no diagnós-

“Cada grupo
etário necessita de
tratamento especial,
tanto no diagnóstico
do sobrepeso e da
obesidade quanto nas
abordagens adotadas
para controlar a
situação.”

tico do sobrepeso
e

da

obesidade

quanto nas abordagens
para

adotadas

controlar

a

situação. Por essa
razão, a busca por
orientação de profissional da saúde é
fundamental, e esta

pode ser obtida por meio do Sistema Único de Saúde
(SUS), nas unidades de atenção básica.
Após a avaliação do estado nutricional,
as abordagens para o controle da situação indicam meios para obter uma
alimentação mais adequada ao
caso e promover a prática de atividade física. O acompanhamento
na unidade de saúde também é

importante para o monitoramento da adoção de hábitos
saudáveis, dos resultados na
saúde e, se for o caso, para
o uso de terapias de nível mais
complexo.
No campo da alimentação, o Ministério da Saúde lançou, recentemente, nova edição do
“Guia de Alimentos Regionais Brasileiros”, com receitas
e informações nutricionais de 193 alimentos, divididos
por região do país e também por tipo: frutas; hortaliças;
leguminosas; tubérculos, raízes e cerais; farinhas e preparações; ervas, condimentos e temperos (JAIME, 2015).
Orientações mais específicas para alimentação saudável, por grupo etário, estão sintetizadas no
anexo I de publicação do Ministério da Saúde (JAIME,
2014, p. 199), destacando-se: a promoção do aleitamento materno até os 6 meses de idade, a oferta variada de alimentação natural e a restrição a alimentos
contendo açúcar, café, enlatados e frituras.
O mesmo órgão alerta que substituir refeições
saudáveis, pular as refeições ou comer muito numa
única refeição prejudica a alimentação e também aumenta o risco de a criança e o adolescente engordarem e ficarem acima do peso. É recomendável incluir
nos lanches diários frutas e grãos, evitar excesso de
doces e salgados, refrigerantes, balas, e não trocar o
almoço ou o jantar por um lanche.

Obesidade Infantil – Uma questão de saúde pública

17

Obesidade Infantil – Uma questão de saúde pública

18

Entre as medidas para o controle da obesidade
destaca-se a realização de atividade física, que pode

“Entre as medidas
para o controle da
obesidade destacase a realização de
atividade física.”

colaborar, juntamente com uma alimentação saudável para
a percepção da saciedade. A atividade
física aumenta o gasto de energia, auxilia

na redução de gordura e reduz a ansiedade, fator que
pode agravar a obesidade.
Destaca-se, ainda, a inter-relação entre obesidade
e doenças como o diabetes e a cardiopatia hipertensiva.
As pessoas que possuem o diabetes mellitus tipo 2, a forma mais comum da doença, produzem uma quantidade

insuficiente de insulina ou não conseguem utilizá-la da
maneira adequada e a obesidade agrava essa situação.
Em geral, o diabetes gera poucos sintomas, mas causa
danos que apenas podem ser percebidos tardiamente,
com complicações graves para o coração e o cérebro.
Pessoas com excesso de peso também estão
mais sujeitas a apresentarem elevação do colesterol
e triglicérides e hipertensão arterial. Por isso, é importante o contínuo acompanhamento de saúde, pois
o controle do peso e de doenças como o diabetes e
a hipertensão podem evitar graves consequências e
prolongar em muito a vida com qualidade.
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LEGISLAÇÃO DE
INTERESSE
No que se refere à saúde, as pessoas com obesidade, como aquelas com qualquer outra doença, possuem direitos fundamentados na Constituição Federal
de 1988, particularmente nos artigos 196 a 200, e também na Lei nº 8.080, de 1990, que aborda a atenção
no Sistema Único de Saúde.
Com relação a leis mais específicas para a obesidade, destacam-se a Lei nº 11.721, de 23 de Junho
de 2008, que institui o Dia Nacional de Prevenção da
Obesidade e a Lei nº 11.265, de 3 de Janeiro de 2006,
que regulamenta a comercialização de alimentos para
lactentes e crianças de primeira infância e também a
de produtos de puericultura correlatos.
Entre as normas infralegais, merecem destaque
as seguintes portarias do Ministério da Saúde:

nº

2.715, de 17 de novembro de 2011, que atualizou a de nº 710, de 10 de junho de 1999, a
qual aprovou a Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

nº

425, de 19 de março de 2013, que estabelece
regulamento técnico, normas e critérios para a
Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo
com Obesidade, abordando procedimentos como
gastrectomia e gastroplastia.

nº

424,

de

19

de março de

2013,

que redefine

as diretrizes para a organização da prevenção e
do tratamento do sobrepeso e obesidade como

Rede de Atenção
à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, explicitando que o diagnóstico da população assistida no SUS deverá “identificar os indivíduos
com sobrepeso e obesidade a partir da classificalinha de cuidado prioritária da

ção de seu estado nutricional de acordo com a
fase do curso da vida, ou seja, enquanto crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos”.
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PROPOSIÇÕES EM
TRAMITAÇÃO NA CÂMARA
Existem dezenas de projetos de lei em tramitação
na Câmara dos Deputados relacionados à obesidade
e alimentação infantil que tratam de temas como a regulamentação de alimentos destinados a crianças, sobre programas de atenção à saúde, sobre propaganda
direcionada a crianças, sobre alimentação escolar e a
vedação da venda casada de brinquedos e alimentos,
dentre outros.
PL 6919/2006, PL 3075/2011, PL 4316/2012,
PL

5866/2013,

PL

5883/2013,

PL

6900/2013,

PL 7835/2014 – Alteram a Lei nº 11.265, de 04 de janeiro de 2006, que “Regulamenta a comercialização de
alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também de produtos de puericultura correlatos”.
Proibir a comercialização e a oferta de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham bisfenol-A (4,4’-isopropilidenodifenol) em sua composição. Revoga o § 1º, do
art. 11. Alterar o art. 1º, para dispor sobre a redução do
teor de açúcares nos alimentos destinados a crianças.

Proibir a produção, a comercialização, a importação, a
doação e a distribuição de andador infantil.
PL 127/2007 – Dispõe sobre a substituição de
alimentos não saudáveis, nas escolas de educação infantil e do ensino fundamental, público e privado.
PL 4888/2009 – Dispõe sobre a proibição de
venda casada de produtos alimentícios destinados ao
público infanto-juvenil em todo território nacional
PL 4910/2009 – Torna obrigatório a contratação
de nutricionistas para todas as escolas do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino em todo
território brasileiro.
PL 4935/2009 – Dispõe sobre a proibição da
entrega de bonificação, brinde, brinquedo ou prêmio
condicionado à aquisição de alimentos e bebidas.
PL 6522/2009 – Cria o Programa de Prevenção,
Orientação e Tratamento da Obesidade Infantil.
PL 6687/2009 – Altera a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, para tornar obrigatórias, na assistência
à saúde da criança e do adolescente, as intervenções
necessárias à promoção, proteção e recuperação do
processo normal de crescimento e desenvolvimento.
PL 6803/2010 – Institui a Política de Combate à
Obesidade e dá outras providências.
PL 7098/2010 – Institui a Semana Educativa da
Nutrição Infantil.
PL 1394/2011 – Institui a política de Combate à
obesidade e dá outras providências.
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PL 3874/2012 – Cria a Semana de Mobilização
Nacional contra a Obesidade Infantil.
PL 5043/2013 – Dispõe sobre a proibição da
propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo teor
nutritivo em escolas de ensino fundamental e médio.
PL 5608/2013 – Regulamenta a publicidade infantil de alimentos.
PL 6111/2013 – Altera a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências”.
PL 7986/2014 – Dispõe sobre a criação do Programa Creche Saudável visando propiciar o acompanhamento médico, nutricional e psicológico para crianças nas creches públicas e comunitárias.

TRATAMENTO NÃO
MEDICAMENTOSO DA
OBESIDADE EM 5 ETAPAS1
Etapa I – Esclarecimento
1. Não existem dietas rígidas nem alimentos
proibidos (a restrição leva à compulsão e por
isso deve ser evitada);
2. Não se deseja perda rápida de peso;
3. Não existem alimentos proibidos;
4. Não há necessidade de regime ou de dietas
milagrosas, mas deve-se buscar alimentos
mais adequados em qualidade e em quantidade, que serão introduzidos paulatinamente;
5. A mudança alimentar é gradual e acontece
conjuntamente com a família.

Dieta saudável é a dieta
equilibrada, que deve conter:
a) Proteínas: carne, peixe, ovo, feijão;
b) Carboidratos: preferencialmente os carboidratos complexos, cujo representante principal é o amido, presente nos cereais (arroz,
1

Guia elaborado pela Dra. Maria Zeneide, pediatra do Departamento Médico da
Câmara dos Deputados.
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trigo e milho), nos tubérculos (batata, inhame
e cará) e nas raízes (mandioca).
c) Lipídios: preferencialmente, os de origem
vegetal, de boa qualidade e em quantidade
balanceada.
d) Frutas: acerola, laranja, tangerina, banana,
maça, manga, limão, mamão, dentre outras.
e) Verduras: acelga, agrião, aipo, alface, almeirão, brócolis, chicória, couve, couve-flor, espinafre, mostarda, repolho, rúcula, salsa, salsão, entre outras.
f) Legumes: cenoura, beterraba, abobrinha,
abóbora, pepino, cebola, entre outros.

Etapa 2 – Avaliação comportamental
Hábitos prejudiciais à saúde:
1. Mastigação rápida;
2. Alimentar-se assistindo TV;
3. Suprimir uma ou mais refeições (café da manhã, lanche).

Como tentar corrigir gradativamente
estes distúrbios:
a) Tentar comer em ambiente calmo, sem TV,
de preferência na companhia de familiares;
b) Fazer refeições de 3 em 3 horas, sem suprimir
nenhuma delas;
c) Tentar introduzir uma fruta por dia, nem que
seja a mesma fruta (como um remédio que
deve ser tomado todo dia).

Etapa 3 – Redução gradativa dos
alimentos oferecidos em excesso

Exemplos:
1. Diminuir o tamanho do sanduíche;
2. Diminuir o tamanho do pacote de batata frita;
3. Diminuir o volume do refrigerante.
Outra forma de reduzir a quantidade de alimento ingerido em excesso é reduzir o tamanho do copo
(por exemplo, utilizar o copo de requeijão) e/ou do
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prato utilizado. Dessa forma, a sensação de ingestão
do paciente é alterada. Isto é, um prato pequeno, porém cheio, ou um copo pequeno na mesma condição,
passa a impressão de se estar ingerindo uma quantidade maior do que aquela realmente consumida.

Etapa 4 – Melhorar a qualidade da dieta
Incentivar a introdução crescente de alimentos
não habituais e de grande importância nutricional –
frutas, legumes, verduras, cereais e tubérculos.

Etapa 5 – Manutenção
Acompanhamento em longo prazo – manutenção
da qualidade e da quantidade da dieta no cotidiano,
inclusive em festas, férias e demais eventos cotidianos.

Inclua

na rotina do paciente uma atividade

(futebol, natação, dança
ou outra) a ser seguida 3 vezes por semana.
física prazerosa
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