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Despensa das famílias com sobrepeso na Grande São Paulo tem 22% a mais da guloseima, 18% a 
mais de iogurte 
 
Foi-se o tempo em que a criança "gordinha" era motivo de orgulho dos pais. Há tanta criança 
gordinha no país que já se fala em epidemia, e o diminutivo carinhoso foi substituído pelo termo 
frio e técnico: "obesidade infantil". Agora, pesquisa inédita acaba de correlacionar o fenômeno ao 
tipo de alimento consumido. 
 
Na Grande São Paulo, o sorvete, aquela mistura calórica de gordura hidrogenada, ácidos graxos e 
leite, aparece nos domicílios com crianças de 7 a 12 anos acima do peso numa quantidade 22% 
maior do que em casas com população no peso ideal. Nas casas dos "gordinhos", tem 18% mais 
iogurte; 13% mais salgadinhos; 12% mais maionese; 10% mais pães e massas. 
 
A pesquisa, feita pela LatinPanel, empresa dos grupos Ibope, TNS e NPD, entrevistou 25 mil 
pessoas, representando 82% da população brasileira e 86% do potencial de consumo do país. 
 
Os resultados, no que concerne às crianças, são alarmantes: 35% dos indivíduos entre 7 e 12 
anos estão acima do peso. O mais grave é que, desses, 77% já podem ser considerados obesos.  
O percentual, tendo por base a população total nessa faixa etária, é de 27%. 
 
No interior de São Paulo, a despensa da família dos "gordinhos" tem características diversas 
daquelas encontradas na capital, em que prevalecem os produtos "prontos para uso". Assim, 
observa-se que os domicílios dos gordinhos apresentam 24% mais consumo de farinha alimentícia 
do que nas casas com peso ideal. Isso reflete o hábito de fazer o bolo ou a torta em casa. 
 
Nas casas do interior de São Paulo também aparece um outro ingrediente supercalórico, o creme 
de leite, em quantidades 10% maiores do que nos domicílios com peso ideal. 
 
"As conseqüências são desastrosas. Crianças obesas já apresentam placas de gordura nas artérias 
e são mais propensas a desenvolver doenças relacionadas à obesidade quando adultas", explica o 
endocrinologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo Alfredo 
Halpern. 
 
Explica-se. Uma criança obesa tem 50% a mais de chance de se desenvolver como adulto obeso, 
com toda a lista de morbidades relacionadas: diabetes, derrames, infartos entre as mais 
importantes. Eis por que o mapeamento e combate às causas da obesidade infantil está entre as 
prioridades dos órgãos de saúde dos países desenvolvidos. 
 
Halpern ressalta outros danos que a obesidade traz para as crianças, pacientes cada vez mais 
comuns em seu consultório. "As crianças gordinhas sofrem discriminação na escola. Ao entrar na 
adolescência, podem derivar para quadros depressivos, sem contar os problemas ortopédicos 
decorrentes do excesso de peso." 
 
Responsabilidade 
Pais e mães têm responsabilidade pelo sobrepeso dos filhos. A pesquisa do LatinPanel encontrou 
que 40% dos responsáveis pela alimentação das crianças cedem ao primeiro "não gosto disso" 
emitido pelo filho. É assim que os pequenos conseguem trocar o brócolis pelas batatas fritas. 
Nada menos do que 17% dos pais ou responsáveis admitiram que "transformam a ida à 
lanchonete num programa de lazer". Só considerando os obesos, o índice sobe para 48%. 
Entre outros hábitos e atitudes que estimulam o sobrepeso dos petizes contam-se ainda: 41% 
condicionam seus filhos a entender que a comida é uma espécie de "recompensa", com frases 
como "se comer a sopa, ganha sobremesa".  



A pesquisa LatinPanel usou critérios da Organização Mundial da Saúde para tipificar a obesidade e 
o sobrepeso. E aí entrou um cuidado extra. Em adultos, é fácil decorar os critérios. Gente com 
índice de massa corporal até 19 é considerada abaixo do peso ideal. De 20 a 25, é considerada 
com peso normal. Acima de 25 é sobrepeso. Com mais de 30 é obeso. Com 40, é obeso severo. 
 
Em crianças, não é assim. Ainda com o corpo em formação, elas têm uma relação entre gorduras, 
músculos e ossos em mutação. Eis porque é preciso consultar a tabela da OMS para saber se a 
criança tem o peso adequado. 
 
A epidemia de obesidade infantil impressiona quando comparada à obesidade em outras faixas 
etárias. Sabe-se, por exemplo, que o sobrepeso está diretamente relacionado à idade. Quanto 
mais velho o indivíduo, mais chances ele tem de ser obeso. 
 
As crianças de 7 a 12 anos, entretanto, apresentando 35% de incidência de sobrepeso, fogem à 
regra. Proporcionalmente, têm incidência três vezes maior do que a observada na população de 
13 a 17 anos. E uma incidência maior do que a observada na população de 18 a 29 anos. 
 
O estudante Lucas Afonso Gattaz Correia, 11, resolveu enfrentar o problema. Está sob dieta há 
três meses e já emagreceu quatro quilos com as orientações que recebeu da nutricionista Mônica 
Beyruti. Feliz com seu novo corpo, ele só sente saudades das idas freqüentes ao MacDonald's. 
"Agora, só posso uma vez por mês." 

 
 
Leia Mais 
 
Restrição de anúncio aguarda julgamento 
 
A ação civil pública promovida pelo Ministério Público de São Paulo, pedindo restrições na 
propaganda de refrigerantes do grupo AmBev, pode ainda levar três anos para ser julgada. 
Apesar de ter sido julgada procedente na sentença em primeira instância, no ano passado, a ação 
aguarda julgamento de recurso pelo Tribunal de Justiça. 
 
A Promotoria do Estado pede que a Justiça determine à AmBev não apenas a restrição da 
propaganda mas também a advertência nas embalagens sobre seu uso excessivo. Somente 
depois da decisão do Tribunal, caso fique confirmada a sentença de primeira instância, é que a 
determinação da promotoria poderá ser cumprida. 
 
Um ano depois da primeira decisão favorável - que data de dezembro de 2003-, o recurso ainda 
aguarda distribuição a uma das Câmaras de Julgamento. A estimativa é que o processo demore 
mais três anos para ser julgado. 
 
A ação foi proposta baseada na associação feita entre esses produtos e danos causados à saúde 
quando consumidos em excesso, podendo levar as pessoas, crianças inclusive, à obesidade. A 
AmBev produz Pepsi, Guaraná (Antarctica e Brahma), Sukita e 7Up, entre outros. 
 
Segundo a sentença, a AmBev não poderia fazer publicidade dirigida a crianças e jovens em que 
associe o consumo de refrigerantes e sucos com açúcar a uma vida saudável. Também não 
poderia fazer publicidade durante a programação infantil de TV nem em publicações dirigidas a 
crianças. 
  
 



 
 
 
 



 
 
 
Folha de São Paulo – 2 dez. 2004, Cotidiano, p. C6 


