(OMS). Hoje, 33,5% pesam mais do que deveriam.
Pelo menos 14% delas já são consideradas obesas.
Alarmados com estatísticas como essas, autoridades de saúde pública, médicos e nutricionistas de
vários países passaram os últimos anos esquadrinhando o comportamento e os hábitos das famílias.
Descobriram como os costumes alimentares - bons
ou ruins - pesam na balança. Acabaram produzindo
recomendações para pais que querem rechear o prato
e a vida dos filhos de saúde. Nesta edição especial
Corpo & Mente, ÉPOCA traz medidas simples e eficazes para melhorar a alimentação das crianças. Nas
reportagens a seguir, apresentamos as raízes psicológicas dos maus hábitos alimentares, descrevemos os
cardápios adequados para as crianças e discutimos,
por meio de exemplos, como é possível fazer uma
boa educação do paladar.
Hoje, o cardápio da maior parte das crianças está
desajustado. Elas comem pouco daquilo que deveriam: leite e derivados, frutas e verduras, arroz e feijão. E excessivamente daquilo que não deveriam. O
refrigerante substituiu o leite, os lanches tomaram
o lugar das refeições, doces e balas são ingeridos a
toda hora... O resultado é uma nova forma de desnutrição na abundância. "É o que chamamos de fome
oculta", diz a nutricionista Fernanda Pisciolaro, da
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e
Síndrome Metabólica. "As crianças estão carentes de
micronutrientes, como vitaminas e minerais, e não de
energia." A sensação é de barriga cheia, mas o corpo
sente a falta de nutrientes importantes.
m menino de 5 anos nascido na década de 1970 podia se sentir seguro para
encarar os valentões da escola se tivesse
1,08 metro - a altura média entre seus
coleguinhas na época. Hoje, são necessários pelo menos 4 centímetros a mais
para se garantir. A espichada, que se repetiu em outras faixas etárias e equiparou o crescimento de nossas crianças à
média mundial, é um indicador de que
o prato dos brasileiros nunca esteve tão
cheio. Nos últimos 20 anos, o número de desnutridos
crônicos caiu de 19,6% para 6,8%.
Só que o crescimento vertical dos brasileirinhos
veio t a m b é m acompanhado de um vertiginoso
crescimento lateral. Um levantamento do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou
que, nos últimos 30 anos, triplicou o número de
crianças com idade entre 5 e 9 anos acima do peso
recomendado pela Organização Mundial da Saúde

A mudança dos hábitos alimentares está ligada ao
aumento da renda das famílias nos últimos anos. O
número de crianças obesas e acima do peso aumenta
à medida que a renda das famílias cresce (leia o quadro na página 58). Os ponteiros da balança sugerem
que, vencida a primeira batalha - pôr comida no
prato de milhões de brasileiros -, é preciso atacar um
novo problema: a qualidade da alimentação.
Ao se tornar acessíveis, os alimentos industrializados promoveram uma revolução negativa. "O consumo desses produtos virou sinônimo de status", diz o
pediatra Claudio Leone, da Universidade de São Paulo. As refeições ganharam o reforço de massas prontas,
empanados de carne, hambúrgueres. Conquistaram
as crianças pelo sabor e os pais pela praticidade. " F i cou mais fácil alimentar filhos lançando mão da oferta gritante de alimentos industrializados", diz a nutricionista Cristina Pereira Gaglianone, da Universidade
Federal de São Paulo, atualmente na Universidade
Central da Flórida, nos Estados Unidos.

O empenho em aprimorar a alimentação infantil
deriva de estudos científicos que mostram como a
dieta equilibrada faz mais do que apenas garantir
silhuetas esbeltas. Ela também influencia o desenvolvimento da inteligência. Neste mês, pesquisadores
da Universidade de Bristol, na Inglaterra, publicaram
um estudo que relaciona os hábitos alimentares à
inteligência. Numa pesquisa com 4 mil crianças de
8 anos, concluíram que aquelas cuja alimentação era
rica em açúcar e gordura tinham 2 pontos a menos
no quociente de inteligência. O efeito foi preponderante nas crianças que tinham alimentação pior até
os 3 anos, fase em que o desenvolvimento cognitivo
é acelerado.
O padrão alimentar também pode favorecer a concentração e melhorar o desempenho escolar. Num
estudo com 120 adolescentes, o psicólogo britânico
David Benton, da Universidade Swansea, no País de
Gales, concluiu que as meninas que consumiam mais
junk food tinham deficiência de vitamina B1 e se
mostravam irritadiças. Depois de dois meses recebendo 50 gramas diárias da vitamina (que atua no
sistema nervoso), as meninas relataram mais disposição e facilidade para organizar as ideias.
Tornar o prato das crianças mais saudável pode ser
a chave para prevenir o aparecimento de doenças no
futuro. As generosas porções de açúcares e gorduras
que fazem refrigerantes, biscoitos e salgadinhos irresistíveis ao paladar também alteram o funcionamento
do organismo. Aumentam a quantidade de açúcar no
sangue e favorecem o acúmulo de gordura nas artérias, fatores que podem levar a criança a desenvolver
doenças como diabetes e hipertensão. "Muitas crianças não são obesas, mas estão com níveis de gordura
elevados no sangue, por causa da dieta inadequada",
diz a pediatra Lilian Zaboto.
"A alimentação desregulada de hoje pode originar uma geração de adultos doentes no futuro", diz
a cardiologista Rosa Celia Barbosa, fundadora do
projeto Pro Criança Cardíaca, no Rio de Janeiro. Ela
nota nas crianças que chegam a seu consultório as
consequências da alimentação inadequada. Dos 2 mil
pacientes atendidos por sua equipe, pelo menos 50%
apresentam nível de gordura no sangue superior ao
recomendado. Nos Estados Unidos, o resultado de um
estudo conduzido pela pediatra Geetha Raghuveer,
pesquisadora da Universidade do Missouri-Kansas,
causou surpresa. Geetha analisou a espessura interna
das artérias que levam sangue do coração ao cérebro
em 70 crianças com mais de 6 anos. Descobriu que,
por causa do acúmulo de gordura, as paredes dos
vasos tinham 0,45 milímetro, espessura compatível
com a de adultos de 40 anos.
Tais estudos sugerem um futuro tenebroso, caso a
obesidade infantil não seja contida. Trata-se, porém,
de uma realidade que felizmente podemos mudar.
A melhor receita para ensinar as crianças a comer
direito é uma mistura de educação e informação. Um
bom começo você encontra nas páginas a seguir.

Luciana Vicária
almoço e o jantar de João Francisco, de
4 anos, são sempre iguais: um prato com
frango empanado e batatas, ambos industrializados, e um copo de suco de limão
sem açúcar. João nunca provou uma salada e diz que
não gosta de legumes crus nem cozidos. A mãe até
prometeu uma viagem à Disney se o filho provasse
alface. João não se comoveu. Sempre que ela oferece
algo novo, ele recusa. O cheiro da comida às vezes
causa nojo ao menino e, nessas ocasiões, ele é capaz
de desistir até do pouco que costuma aceitar.
O comportamento de João é extremo, mas não
é raro. Quase toda criança em algum momento da
infância terá um período alimentar difícil, alertam
os pediatras. A recusa a alimentos pode começar na
transição da papinha para o alimento sólido. Em geral,
piora aos 2 anos, quando o ritmo de crescimento diminui, e se torna mais crítica quando a criança percebe
a importância que os pais dão ao prato de arroz com
feijão. Costuma melhorar depois da fase pré-escolar,
que vai até os 6 anos. Mas pode se estender até o início

da adolescência. A duração e a intensidade dessa fase
dependem não só do temperamento e da sensibilidade
da criança, mas, sobretudo, da maneira como a família
tratar essa rejeição.
Um estudo da Universidade de San Diego, publicado
no mês passado, mostra que esse fenômeno da infância, chamado neofobia alimentar, pode levar a hábitos
adultos pouco saudáveis. "O pai que ceder aos desejos
do filho e trocar o prato de comida por um sanduíche
abre um precedente perigoso", diz Marilyn Jones, uma
das autoras da pesquisa. "A criança passa a exigir os
alimentos que prefere. Ela diz não a verduras e legumes
porque quer o biscoito, o salgadinho, a mamadeira."
Mas o que fazer se a criança diz que não quer comer
salada e que detesta legumes? O principal conselho dos
especialistas é não se exaltar ou chantagear a criança
para que ela coma (leia o quadro da página 56). Também não se devem substituir o arroz e o feijão pelo
sanduíche ou pela batata frita. "Aceite o não de seu
filho. Ele não vai ficar doente ou desnutrido por não almoçar", afirma o pediatra nutrólogo Mauro Fisberg,

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). De
um modo geral, diz ele, as crianças cedem na próxima refeição. "O problema é que os pais cedem antes",
diz Fisberg. Apela-se para as trocas ("Só vai brincar
se raspar o prato") e até recompensas ("Compro o
brinquedo se você comer tudo"). A refeição se torna
um momento de barganhas. Num cenário como esse,
como ensinar os pequenos a fazer escolhas certas?
Mães que estendem a amamentação além dos 6
meses e iniciam uma transição gradual para os alimentos sólidos costumam ter filhos com paladares
mais receptivos, revelam três estudos produzidos
pela Universidade da Califórnia. A predileção pelo
doce, no entanto, parece ser genética. "Mas é possível moldar o paladar para se satisfazer com pouco
doce", diz Salete Brito, nutricionista do Hospital das
Clínicas da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Ela recomenda oferecer suco sem açúcar
e evitar doces sempre que possível, especialmente
até os 2 anos de idade, um momento especial da infância. A criança tende a reproduzir o padrão desse
período quando for maior.
É comum os pais se preocuparem com a qualidade
da alimentação dos filhos quando a criança começa a
engordar ou está magra demais. Há, no entanto, um
batalhão de crianças como João Francisco que crescem
e engordam como recomendam os manuais, mas que
não comem de forma saudável. Essas crianças podem
ter problemas de colesterol alto, diabetes e até desnutrição. É o caso de Fernando Dutra, de 9 anos. Ele come

de tudo. Seu peso e altura são ideais para a idade. Mas
todo dia, depois do futebol, ele costumava tomar um
refrigerante, comer um cachorro-quente, uma massa
folhada e uma bomba de chocolate. Um exame de
rotina revelou que seu colesterol está 30% acima do
limite considerado saudável para sua idade. A mãe teve
de rever os hábitos do menino. Hoje, depois do treino,
ele come um sanduíche natural, uma barra de cereal e
toma um suco. "Só pode abusar uma vez por semana",
diz a mãe, a economista Regina Dutra.
A busca por hábitos alimentares saudáveis começa
com o envolvimento de toda a família. É preciso ter
horários e regras para as refeições: as crianças devem
saber o que vão comer, quanto podem comer e em
que horários. É o que diz o manual Filhos - De 2 a
10 anos de idade, publicado neste mês pela Sociedade
Brasileira de Pediatria. Segundo o pediatra nutrólogo
Fabio Ancona Lopez, um dos organizadores do manual, pode-se abrir exceção para um bombom de vez
em quando. "A criança precisa saber que aquele bombom foge ao padrão", diz ele. O manual ensina que
deixar os doces e sanduíches para quando se come
fora de casa é uma boa estratégia. E combinar com a
criança as quantidades costuma dar certo.
A segunda tática é variar o modo de preparo dos
alimentos. A cenoura que a criança rejeitou cozida
deve ser oferecida ralada, em miniatura e também em
bolinhos, em intervalos de pelo menos cinco dias. "Pais
que desistem ao primeiro 'não gosto' cometem um erro
grave", diz a nutricionista Rita Cherutti, especialista em

psicologia e comportamento alimentar. Experiências
científicas mostram que se deve oferecer o mesmo
alimento no mínimo 15 vezes - e só então concluir que
a criança de fato não gosta dele. A tradutora Fátima
Aguiar conseguiu avanços dessa forma. Sua filha, Tabata Nunes, de 5 anos, que recusava legumes, já come
bolinho de cenoura e panqueca com beterraba. "Fiz
uma panqueca com um tom rosa", diz a mãe. "Eu disse
que era o sanduíche da Barbie, e ela adorou."
Quanto mais lúdica for a relação da criança com
o alimento, mais chance ela terá de aceitá-lo. Vale
deixá-la comer brócolis com as mãos e reservar algum momento para preparar com ela uma receita de
bolo. "Deixe-a quebrar um ovo, mexer a massa e até
raspar a tigela", diz a nutricionista Suzana Franciscato. "Termine a brincadeira com um piquenique no
meio da sala." Dona de um espaço em que desenvolve
atividades de culinária, ela propõe jogos e até exibe
peças teatrais para as crianças. A temática é sempre
alimentar. "Dar a elas informação sobre os alimentos
é a única forma de garantir que façam boas escolhas
no futuro", afirma.
Os pediatras reconhecem que alimentar uma criança não é fácil. Elas manifestam vontade e opinião
própria bem cedo. Mas o desafio de fazê-las comer
bem se torna mais difícil à medida que os pais cedem
a seus desejos. Se você está nessa fase, considere uma
vitória se ela apenas experimentar. Suportar a birra
e até a queixa de fome por um dia pode garantir
almoços felizes no futuro.

Fonte: Época, São Paulo, n. 667 p. 54-59, 28 fev. 2011.

