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U
ma pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp) entre 2000 e 2007 acendeu um alerta para os pais quanto à saú-
de de filhos. Dos 1.937 pacientes de 2 a 19 anos atendidos no ambu-
latório do Hospital das Clínicas da universidade, 44% apresentavam
alguma alteração nos níveis de colesterol total, de LDL (o colesterol
ruim) e de triglicérides.

De acordo com Eliana Cotta de Faria, médica e pesquisadora da
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, os resultados mostram a neces-
sidade de prevenção de problemas como aterosclerose (espessamento das ar-
térias pelo acúmulo de gorduras) e complicações cardiovasculares já nessa fai-
xa etária.

Para Anne Lise Dias Brasil, médica supervisora do Programa Saúde Escolar
da Divisão de Saúde e Segurança no Trabalho do Sesi-SP, outro mal preocupan-
te entre os jovens é a obesidade, considerada hoje uma epidemia global. De acor-
do com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 155 milhões de crianças apre-
sentam excesso de peso, ou seja, uma em cada dez é obesa.

Quais os motivos para esse precoce desenvolvimento de doenças em crian-
ças? Os especialistas são unânimes em apontar o estilo de vida atual da popula-



çao: pouca ou nenhuma atividade físi-
ca e hábitos alimentares inadequados.
Como explica Anne Lise, as crianças
passam cada vez mais tempo na frente
da tevê e do computador e ingerem ali-
mentos hipercalóricos, ricos em gor-
dura e carboidratos. Além disso, con-
somem poucas frutas, legumes e
verduras, o que favorece o aparecimen-
to da obesidade, hipertensão arterial e
outros males.

E, apesar dos riscos para a saúde,
muitos pais ainda acreditam que crian-
ça "gordinha" é criança saudável. Uma
pesquisa realizada pela Universidade
de Plymouth, no Reino Unido, com 300
pais constatou que um terço das mães
e 57% dos pais achavam que seus filhos
obesos estavam dentro do padrão. Ape-
nas um quarto dos pais conseguiu en-
xergar isso como um problema.

NOVOS DIAGNÓSTICOS. Antes, o que le-
vava as crianças aos consultórios mé-
dicos eram surtos de catapora e saram-
po. Hoje, os pediatras se deparam com
o surgimento da síndrome metabólica,
conjunto de alterações que pode afetar

l Hábitos saudáveis na infância
• Determinar horários regulares para a criança se alimentar.
• Oferecer uma variedade de alimentos saudáveis, como frutas e hortaliças.
• Diminuir o consumo de gordura (especialmente animal) no preparo de
alimentos. Utilize óleos vegetais ricos em gordura insaturada, como oliva,
soja, cano/a, girassol e milho.

• Evitar o excesso de sal.
• Estimular o consumo de leite e produtos lácteos, fontes de cálcio.
• Restringir o consumo de doces, refrigerantes e bebidas açucaradas.
• Limitar comportamentos sedentários, como não mais que uma ou duas
horas por dia diante da TV, de videogames ou do computador.

• Promover refeições com a família reunida à mesa para a interação social.

todo o organismo, tais como hiperten-
são arterial, aumento da insulina e da
resistência periférica à glicose, do co-
lesterol e de triglicérides. Geralmente
está associada à obesidade, ocorrendo,
portanto, cada vez mais cedo.

As dislipidemias na infância, ou se-
ja, o aumento dos níveis de triglicéri-
des, a queda dos níveis de HDL (co-
lesterol bom) ou o aumento e
composição anormal de LDL (coleste-
rol ruim), são algumas dessas "novas
doenças". Considera-se como valor de
risco para crianças e adolescentes o
nível de colesterol acima de 200 mili-
gramas por decilitro. O estilo de vida
contemporâneo, o estresse e o seden-
tarismo também são fatores que con-
tribuem para o surgimento precoce
desses distúrbios.
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Leila Raquel Russowsky, médica su-
pervisora do programa Saúde Escolar,
também ressalta que essas alterações
estão relacionadas não só a maus hábi-
tos alimentares mas também ao enten-
dimento equivocado ou ao desconheci-
mento da composição nutricional, que
aparece nos rótulos dos produtos ali-
mentícios. A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) admite que o
fabricante informe que o produto tem
"0% de gordura trans" se apresentar até
0,2 grama da substância por por-
ção."Quando a mãe lê, por exemplo, 0,3
grama de gordura trans, ela precisa en-
tender que é na porção determinada no
rótulo." A pessoa ingere aquela porção
ou mais achando que não está ingerin-
do gordura trans e, às vezes, está ultra-
passando a quantidade permitida no dia.

PRESSÃO ALTA E DIABETES. Com o au-
mento dos casos de sobrepeso e obe-
sidade, cerca de 3,5 milhões de jovens
no País apresentam "pressão alta", de
acordo com a Sociedade Brasileira de
Hipertensão. O problema, que é um fa-
tor de risco para o surgimento de doen-
ças cardiovasculares, pode variar se-
gundo o sexo, a idade, o peso, a
estatura e a maturidade biológica.

De 20% a 25% das crianças e ado-
lescentes obesos, segundo a Ameri-
can Diabetes Association, também
apresentam alteração do metabolismo
da glicose, que pode resultar em dia-
betes melito tipo 2, que é mais co-
mum em idosos. Diferentemente do
tipo l (que se manifesta nos primei-
ros anos de vida e com a não-produ-
ção de insulina pelo organismo), o ti-
po 2 está bastante associado ao modo
como se vive. "Nesse caso, a criança
até produz a insulina, mas há uma re-
sistência das células quanto a sua
ação. Com isso, a glicose aumenta no
sangue. O organismo tenta compen-
sar produzindo mais insulina, levan-
do ao hiperinsulinismo, que também
causa alterações no organismo", ex-
plica Anne Lise.

A BOA NOTÍCIA. O animador é que o
surgimento precoce dessas doenças
pode ser evitado com mudanças sim-
ples no estilo de vida. Para começar, é
preciso manter o peso da criança ade-
quado à altura e à idade. Para isso, ofe-
reça a ela alimentos mais saudáveis e
naturais. A dieta diária deve conter
grande quantidade de frutas, verduras,
legumes, além de arroz, feijão, carnes
magras, leite e seus derivados. Tam-
bém recomenda-se reduzir o consumo
de frituras, refrigerantes, produtos
industrializados e fast foods.

A prática regular de atividades físi-
cas é outro fator indispensável de pre-
venção. Brincadeiras ao ar livre de-
vem substituir a inércia diante do
aparelho de televisão ou dos videoga-
mes. Para os adolescentes, são reco-
mendados 30 minutos de exercícios
de resistência e de intensidade mode-
rada, combinados com atividade aeró-
bica (correr, caminhar, andar de bici-
cleta), de três a cinco vezes por
semana. "Os pais devem estimular a
criança a ter uma vida saudável, esta-
belecendo horários para as refeições
e proporcionando momentos de lazer
mais ativos", orienta Anne Lise. "Mais
que isso, eles precisam rever e modi-
ficar o próprio estilo de vida para dar
o exemplo", acrescenta

Para sensibilizar alunos e
familiares quanto aos problemas
decorrentes da obesidade,
desde 2006, o Sesi-SP realiza
em suas unidades escolares o
programa Prazer de Estar Bem.
Durante o ano, os alunos obesos
ou com sobrepeso são
acompanhados por uma equipe
multidisciplinar - composta de
médicos, assistentes sociais,
enfermeiras, psicólogos,
nutricionistas, professores de
educação física e
administradores escolares - e
participam de seis encontros
com dinâmicas e palestras
sobre hábitos saudáveis.
Após esse período, eles
entram na fase de manutenção,
quando esses conceitos são
reforçados e também são
introduzidos outros. Tudo é
focado para aumentar a
qualidade de vida da família.
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