
Prevalência de obesidade e estratégias de prevenção na 

infância e adolescência na América Latina 

 

Mundialmente, a obesidade tem mais que duplicado, desde 1980. A prevalência global 

de sobrepeso e obesidade aumentou em 47% em crianças e adolescentes entre 1980 e 

2013 (1).  Enquanto a obesidade era inicialmente considerada problema de países com 

alta renda, atualmente indivíduos com sobrepeso e obesos são encontrados em países 

de baixa e média renda, particularmente nas regiões urbanas. (2) Em 2014, mais de 1,9 

bilhões de adultos, com 18 anos ou mais, estavam com sobrepeso, e mais de 600 

milhões destes caminhando para obesidade.  O mais preocupante é que 41 milhões de 

crianças abaixo de 5 anos de idade estavam com sobrepeso ou obesas em 2014. (2) 

Infelizmente, esse problema mundial de saúde e sócio-político aparenta estar crescendo 

rapidamente entre adultos e crianças de vários países da América Latina. (3)  

 

Estimou-se que, entre 1980 e 2008, a média do IMC na população da América Latina 

aumentou em 1 kg/m² a cada década – duas vezes mais rápido que o aumento da 

média global. (3) Independentemente do tamanho da economia mundial, atualmente os 

países da América Latina que mais sofrem com obesidade são México, Venezuela, 

Guatemala e Chile (4).   México e Chile estão entre as nações mais obesas.  O excesso 

de peso corporal, atualmente, também afeta mais de 50% da população brasileira e 

argentina. (5) Uma pesquisa argentina (6) revelou que 50,5% da população ultrapassou 

a expectativa do peso considerado adequado.  Destes, 34,8% estava com sobrepeso 

[índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 25 kg/m2] e 14,8% estava obesa (IMC 

acima de 30 kg/m2).  

 



Extremamente preocupante é que essa tendência à obesidade na América Latina é 

também uma verdade entre crianças. Estima-se que entre 42,5 a 51,8 milhões de 

crianças e adolescentes (0-18 anos) na América Latina estão com sobrepeso ou 

obesas, representando 20-25% do total da população de todas as crianças e 

adolescentes da região. (7) 

 

Focando nas crianças, a combinação das prevalências de sobrepeso e obesidade na 

idade escolar reportada nos últimos cinco anos, utilizando o IMC e o método de 

classificação da OMS 2006, variou de 18,9% na Colômbia (ambos os sexos) para 

36,9% entre meninos no México (7).    No Brasil, uma em três crianças entre cinco e 

nove anos de idade estava com sobrepeso (8).    A prevalência de obesidade na 

infância no Chile em 1997 estava tão alta quanto a encontrada em 2012 no México, 

sugerindo que a magnitude do excessivo IMC nesses países é semelhante ou maior 

que no México. (7) 

Quando olhamos especificamente para os adolescentes na América Latina, a 

prevalência nacional combinada variou de 16,6% na Colômbia (ambos os sexos) para 

35,8% nas meninas Mexicanas.  No Chile, em 2005, a prevalência (ambos os sexos) 

era semelhante à encontrada no México no mesmo período (2006).  O México 

apresentou acentuado aumento (1,6+/-0,7  pontos percentuais por ano) de 1988 a 2006; 

contudo a tendência diminuiu entre adolescentes e caiu levemente nas crianças em 

idade escolar de 2006 a 2012. As tendências na Colômbia de 2005 a 2010 

corresponderam aproximadamente às encontradas cinco anos antes no México (1999-

2006), sugerindo que a prevalência de obesidade e sobrepeso está caindo no México, 

mas não na Colômbia.  No período de 34 anos, o sobrepeso entre adolescentes 

brasileiros (10 a 19 anos) aumentou de 3,7% para 21,7% nessa faixa etária, indicando 

um crescimento seis vezes maior. (8) 



 

Atualmente, a alta prevalência de sobrepeso e obesidade na infância tem trazido 

implicações substanciais para a saúde pública, pelo menos por duas razões.    

Primeiramente, crianças e adolescentes obesos são aproximadamente cinco vezes 

mais propensos de serem obesos na idade adulta do que os que não foram obesos.   

 Aproximadamente 55% das crianças obesas continuam a ser obesas na adolescência; 

cerca de 80% dos adolescentes permanecerão obesos na idade adulta e cerca de 70% 

será obesa acima dos 30 anos. (9) Em segundo lugar, a obesidade na infância está 

associada a perfis de riscos metabólicos adversos na infância e adolescência (10,11) e 

esses riscos persistem até a idade adulta (12-14).   Apesar da síndrome metabólica 

(combinação de fatores de riscos cardiovasculares e diabete, incluindo obesidade 

abdominal, dislipidemia, intolerância à glicose e hipertensão) inicialmente ter sido 

considerada como um “problema de adultos”, ela tem aumentado e se tornado bastante 

comum em crianças devido à crescente prevalência da obesidade na infância (15).  

 

O que, então, tem sido feito para combater essa epidemia de obesidade na infância e 

evitar os possíveis efeitos em longo prazo?   Vários países Latino-americanos estão 

tentando estratégias para reduzir as taxas de obesidade.   A Bolívia colocou a 

Estratégia de Prevenção da Obesidade em ação desde 2010 e, anteriormente, a 

Venezuela nomeou ministros num programa de produção de alimentos na elaboração 

de políticas alimentares nacionais como esforço no combate ao aumento da obesidade. 

(3)  Em 2008, a Argentina aprovou a lei nacional da obesidade.   A Lei Federal 

Argentina No 26.396 de 3 de Setembro de 2008 (a chamada “Lei de Obesidade”) 

estabeleceu a política nacional para abordagens de prevenção da obesidade.   Essa lei 

assegura a criação de sistemas de saúde específicos dentro das instituições de saúde 

pública geral com alvo sobre a obesidade; ela também limita a propaganda de alimentos 



que contenham excesso de gordura, assegura a informação nutricional nos rótulos, e 

encoraja o direito à alimentação saudável nas escolas.   Portanto, ela aponta a 

obesidade como uma ameaça à saúde da população nacional (16). O Brasil liderou o 

caminho com exemplos bem avaliados na promoção de atividades físicas em 

comunidades, revertidos em política nacional e programas financiados (17). Na 

Colômbia, o movimento para recuperação de espaços públicos destinando-os à 

promoção de atividade física, representado pelo programa Ciclovía em Bogotá, tem sido 

parte da política nacional de saúde e recreação, com legislação resultante que criou  

abrangente lei nacional de prevenção à obesidade em 2009 (17).  Em 2013, o Governo 

Mexicano promoveu um acordo nacional para incrementar a colaboração inter setorial e 

apontar o controle da obesidade que envolve ações dentro de setores públicos e 

privados, resultando em uma nova legislação que direciona a prevenção da obesidade 

através de impostos sobre bebidas adoçadas e “junk food” (17).  

Numa escala internacional, em 2015, o NIH Fogarty International Center coordenou a 

Prevenção do Sobrepeso e Obesidade na Infância na América Latina e vinculou 

evidências científicas a políticas e práticas. Nesses dois dias de workshop, vários 

fatores relacionados à obesidade na infância na América Latina foram discutidos, 

incluindo o papel das disparidades socioeconômicas, políticas de alimentação, 

urbanização e atividades físicas (18).  

Enquanto esses esforços políticos (a maioria envolvendo alimentos e bebidas) 

apresentam-se empolgantes, espera-se ver quais intervenções funcionarão melhor 

considerando as diferenças entre países e/ou culturas.  Com base nos dados que temos 

atualmente, infelizmente, dieta hipocalórica, modificações no estilo de vida e tratamento 

medicamentoso não têm apresentado muitos resultados na população de adolescentes 

devido à baixa adesão.    Adicionalmente, intervenções comportamentais rigorosas de 



perda de peso que são eficazes na redução do IMC em adolescentes que estão com 

sobrepeso ou obesos, têm sido ineficazes naqueles com obesidade severa. (19) 

 

A atividade física na infância permanece como importante componente na redução dos 

riscos de desenvolver sobrepeso ou obesidade na idade adulta, e de desenvolver 

síndrome metabólica.  Estudo recente demonstrou que atividades físicas de alto nível 

na infância estão associadas a baixos riscos de síndrome metabólica na idade adulta, 

entre aqueles com menores ou maiores valores de circunferência abdominal na infância 

(20).    Os participantes que tiveram maior circunferência abdominal e baixa atividade 

cardiorrespiratória na infância apresentaram tendência 8,5 vezes maior em desenvolver 

síndrome metabólica na idade adulta do que os que apresentaram menor circunferência 

abdominal e alta atividade cardiorrespiratória na infância. Contudo, com relação à 

situação da obesidade na infância, os participantes com baixa atividade física na 

infância que aumentaram suas atividades físicas relativas na idade adulta, 

apresentaram uma prevalência substancialmente menor de síndrome metabólica 

comparados aos que mantiveram baixa atividade física (20).   Isso reflete importantes 

implicações políticas para atividades físicas nas escolas bem como em áreas de meio 

ambiente nas redondezas onde as crianças possam se exercitar. 

 

Alguns optaram por tratamentos médicos mais agressivos no combate àa obesidade na 

infância e adolescência. Estudos recentes nos EUA (21) e Suécia (22) têm se voltado 

para a cirurgia bariátrica.  Contudo, os resultados não são totalmente positivos. Os 

achados mostram que essas cirurgias resultam em deficiência significativa de vitamina 

D, e que a possibilidade de uma cirurgia precoce possa comprometer o crescimento.  

Todavia, é importante que futuras diretrizes nacionais discutam o problema da idade na 

qual a cirurgia bariátrica deva ser indicada em adolescentes.   Além disso, a adesão do 



paciente ao aconselhamento médico – e o suporte e comprometimento das suas 

famílias – deverá ser avaliado antes que a elegibilidade à cirurgia seja determinada. 

 

Em conclusão, existem vários fatores a serem considerados sobre a obesidade na 

infância, no sentido de prevenir o eventual desenvolvimento da obesidade e da 

síndrome metabólica na idade adulta.  A importância da identificação precoce de 

crianças sob o risco de desenvolver síndrome metabólica, e terem subsequente 

potencial de progredir para o Diabete tipo 2 e doenças cardiovasculares na vida adulta, 

não deve ser subestimada.  Iniciativas atuais na América Latina incluem programas 

escolares que indicam atividade física e dieta, além de políticas públicas nacionais 

dirigidas à obesidade.    Conforme mais aprendemos sobre quais abordagens 

funcionam em diferentes países da América Latina, algoritmos específicos voltados para 

a obesidade da infância serão necessários para permitir previsões mais realistas de 

intervenções e políticas efetivas. 
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