
Obesidade infantil - Dados e situação atual
Segundo o último Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF),
2015-2016, a prevalência, em Portugal, de excesso de peso e obesidade em
crianças com idade inferior a 10 anos é de 25% (17,3% de excesso de peso e
7,7% de obesidade). Em adolescentes com idades compreendidas entre os 10
e os 17 anos a prevalência de excesso de peso e obesidade é de 32,3% (23,6%
de excesso de peso e 8,7% de obesidade) (1).  

A obesidade infantil trata-se de uma doença complexa que, quando não
revertida através da perda de peso, pode desencadear diversas
comorbilidades físicas, cognitivas e emocionais na criança/adolescente. A
acumulação excessiva de gordura, característica desta doença, poderá
refletir-se negativamente, inicialmente de forma silenciosa, em diversos
sistemas do corpo humano, como por exemplo, o sistema respiratório e o
sistema cardiovascular e ainda poderá ter impacto na resposta glicémica.

Sistema Respiratório: Risco mais elevado de problemas respiratórios (Ex:
Síndrome da apneia obstrutiva do sono) e, consequente, dificuldade
respiratória (2-6).

Sistema Cardiovascular: Níveis anormais de colesterol total, colesterol LDL, 
 colesterol HDL e valores anormais de pressão arterial. A alteração destes
parâmetros poderá levar ao desenvolvimento de doenças como a
aterosclerose, doença cardíaca ou até enfarte na idade adulta (7).

Resposta Glicémica: Os níveis mais elevados de glicose em jejum e insulina,
característicos de pessoas obesas, poderão provocar maior resistência à
insulina e disfunção das células responsáveis pela secreção desta hormona,
aumentando, assim, o risco de diabetes mellitus tipo ll (8).
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Leite simples e derivados - optar por versões com menor teor de gordura
e açúcar adicionado.
Fruta variada - dar preferência à fruta da época.
Cereais e derivados - dar preferência a versões integrais e sem adição de
açúcar.
Frutos oleaginosos - inteiros ou em pasta.
Hortícolas (menos comum, mas é possível) - dar preferência aos da
épocas.
Água.

O papel da família...
A família apresenta um papel fulcral na prevenção e reversão da obesidade
infantil e, por isso, os encarregados de educação não devem desprezar nem
tratar com leveza esta situação. É fundamental que a família crie hábitos de
vida que promovam um  bom estado de saúde físico e mental das
crianças/adolescentes. A adoção de um estilo de vida saudável implica a
criação de bons hábitos alimentares, prática regular de exercício físico, uma
boa higiene do sono, entre outros. 

ESCOLA - LANCHES ESCOLARES
A alimentação na infância e na adolescência tem um papel fundamental no
processo de crescimento e desenvolvimento e, ainda, no rendimento escolar
das crianças e jovens. É nesta fase de vida que se moldam as preferências
alimentares e se define a saúde a longo prazo. Dessa forma, a escola deve
ser um local promotor de hábitos e comportamentos alimentares saudáveis
e equilibrados (9). 

Alimentos a promover nas lancheiras das crianças/adolescentes
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Os alimentos a privilegiar devem ser aqueles escolhidos com maior
regularidade para fazerem parte das lancheiras escolares, uma vez que são
aqueles que apresentam um interesse e riqueza nutricionais superiores (9).
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