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Períodos críticos para o desenvolvimento da
obesidade

• fase intra uterina
• os primeiros 2 anos de vida
• adolescência

Ganho excessivo
de peso na
gestação

Diabetes gestacional

Obesidade materna

Predisposição genética

Obesidade prégestacional

Má nutrição
materna

Supernutrição fetal

Subnutrição fetal

Programação e adaptação fetal
Alto peso ao nascer
Catch down lento

Baixo peso ao nascer
Catch up rápido

Complicações na
gestaçãoinsuficiência
placentária

Restrição de crescimento
fetal : mães adolescentes
má nutrição materna ,
gravidez multipla,
intervalo intergestacional
pequeno, hipertensão,
tabagismo, infecção
materna

Desmame precoce
LV < 1 ano

Introdução precoce
AC - < 4 m

Ingestão excessiva de
proteínas

Excesso de adiposidade 2 anos

Sobrepeso /obesidade 2 – 10 anos

Adolescente obeso
Sedentarismo
Poucas horas de
sono

Adulto obeso
Risco para sindrome metabólica e DCNT

Rebote de adiposidade
precoce

Alvos potenciais para prevenção de obesidade na infância e adolescência
Monitorar estado
nutricional da
gestante

Pré-natal

Identificar fatores
de risco familiar

Puericultura

Estimular AME até 6
meses e até 2 anos
complementado

Gráficos OMS

Família

Orientar sobre
hábitos alimentares
saudáveis

Estimular adesão
dos pais a um estilo
de vida mais ativo

Escola

Capacitar e educar
profissionais
envolvidos

Orientar os pais
sobre merenda
escolar

Inserção de
educação
nutricional no
currículo escolar

Mídia

Evitar propaganda
de alimentos nos
horários de
programação
infantil

Órgãos
governamentais

Criação de áreas
urbanas de lazer e
esporte

Criar subsídios para
alimentos de baixa
densidade
energética

Atuação nas
cantinas escolares

Sociedades
Científicas

Divulgar trabalhos
que mostrem os
benefícios de uma
alimentação
adequada

Indústria

Produção de
alimentos com
menor conteúdo de
gordura, sal e
açúcar

Monitorar
crescimento

Orientação
nutricional

Orientar sobre
alimentação
complementar
adequada

Estimular lazer ativo
nas diferentes faixas
etárias

Controlar os rótulos
dos alimentos

Criança e adolescente com excesso de
peso

ANAMNESE

EXAME FÍSICO

EXAMES

IMC

Lipidograma, TGP, glicemia

SOBREPESO
RISCO DE SOBREPESO

0-5 anos

0-5 anos

5 – 19 anos

S/M
2 a 7 anos

OBESIDADE /OBESIDADE
GRAVE

C/M

S/M

C/M
> 7 anos

Manutenção do peso

2 a 7 anos

Manutenção do peso

> 7 anos

Redução gradual do
peso
Manutenção do peso

Comorbidades: HA, dislipidemia, intolerância a glicose ou DM, Síndrome Metabólica, SAOS, SOP

Redução
gradual do
peso

