
Crianças e jovens estão mais altos e mais gordos 
Pedro Soares 
 
5,9 milhões de jovens de 10 a 19 estão acima do peso, segundo dados do IBGE; obesidade 
atinge 2,3% deles 
 
Quanto menor a renda, maior a desnutrição, ao contrário do excesso de peso, que atinge 
28,2% dos ricos e 8,5% dos pobres  
 
Mais altos e mais gordos. Esse é o retrato das crianças e dos adolescentes brasileiros em 
comparação ao perfil traçado há três décadas, quando o problema da obesidade nem sequer 
existia nessas faixas etárias. Sofrem com excesso de peso 16,7% deles -ou 5,929 milhões de 
pessoas na faixa de 10 a 19 anos, segundo a POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2002-2003. A pesquisa anterior é de 
1974-1975. 
 
O problema afeta mais os meninos (17,9%). Entre as garotas, o índice é de 15,4%. É o caso 
da estudante Giovanna Nobre, 11, que mudou a sua alimentação para se adequar ao peso 
considerado ideal. 
 
A obesidade, face mais grave do excesso de peso, atinge 2,3% desses jovens -817 mil. Nesse 
caso, as garotas são mais vulneráveis -2,9%, ante 1,8% dos meninos. A diferença entre 
excesso de peso e obesidade depende do IMC (Índice de Massa Corporal, medida do peso 
vezes a altura ao quadrado) da pessoa. Quem tem IMC acima de 30 é considerado obeso. A 
faixa entre 25 e 30 indica excesso de peso. 
 
Dados semelhantes, embora mais graves, já haviam sido divulgados pelo IBGE em 2004 para 
adultos, com dados também de 2002-2003. Entre a população com mais de 20 anos, 29,5% 
têm excesso de peso. Desses, 11% são obesos. Apenas 4% da população sofre de desnutrição 
-percentual menor do que o de pessoas estruturalmente magras, de 5%. 
 
A pesquisa revelou ainda que caiu o percentual de crianças com altura menor do que a 
recomendada para a idade -de 33,5% entre garotos em 1974-1975 baixou para 10,8% em 
2002-2003; para as meninas, passou de 26,3% para 7,9%. 
 
Já a desnutrição, que ainda persiste, afeta uma camada menor da população com menos de 5 
anos, a mais vulnerável. O percentual baixou de 16,6% para 4,6% -2% a 3% das crianças são 
geneticamente magras. 
 
Padrão desigual 
 
A desnutrição e o excesso de peso são inversamente proporcionais à renda. No caso do déficit 
de IMC, estava em 3,6% para a classe de rendimento até 1/4 de salário mínimo. Era de 
apenas 1,4% para a faixa de renda com mais de cinco salários mínimos. 
 
continua 
 
Altura aumenta até 10 cm em 28 anos 
Pedro Soares 
 
Apesar da maior estatura, crianças brasileiras permanecem mais baixas do que a referência do 
padrão internacional 
 
Segundo especialistas, principal motivo foi a melhoria nas condições de oferta de alimentos e 
de nutrição da população  
 
Em 28 anos, as crianças e adolescentes brasileiros ficaram mais altos, apesar de ainda 
estarem abaixo do padrão internacional. De 1974/1975 a 2002/2003, o ganho foi de 10 



centímetros para os meninos de 14 anos. Chegou a 7,1 cm para os de 10 anos e a 6,9 cm para 
os de 7 anos. 
 
Mais velhos e nascidos em um período no qual o país ainda não colhia tanto os efeitos 
positivos da maior oferta de alimentos, os garotos de 18 anos avançaram 4,6 cm. 
 
Apesar dos ganhos, crianças e jovens brasileiros ainda são mais baixos do que os padrões de 
referência internacional. Os garotos estão 1,5 cm abaixo na faixa de 7 anos, e 2,6 cm no caso 
das meninas, crescendo progressivamente a diferença de acordo com a idade. 
 
A altura média dos jovens de 18 anos do sexo masculino, por exemplo, é de 1,71 m -5 cm a 
menos do que a referência. Já a das garotas estava em 1,60m, 3 cm a menos do que o 
padrão. 
 
A evolução mostra que o país avança para uma maior convergência em relação aos padrões 
internacionais. O ganho de altura das crianças e adolescentes do Brasil é significativo, a julgar 
a evolução de outros países hoje desenvolvidos que também apresentavam déficits de altura 
nas primeiras décadas do século passado. 
 
Mais ainda quando se observa que houve um avanço de 2 cm a 2,5 cm em cada década. É 
muito superior ao ganho de 1 cm a cada dez anos chamado de secular -relacionado à 
tendência de crescimento do gênero humano a cada geração. 
 
Para Carlos Augusto Monteiro, professor da Faculdade de Medicina da USP, a maior altura da 
população jovem do país está diretamente relacionada à melhora da nutrição. 
 
"A genética não muda num período curto. O que muda é a melhora a nutrição, que determina 
diretamente o crescimento." Além da nutrição, diz, também melhoraram as condições de 
saúde. 
 
De acordo com o presidente do IBGE, Eduardo Nunes, há ainda o efeito da expansão da oferta 
de alimentos e seu conseqüente barateamento, tornando mais fácil o acesso. 
 
Ana Beatriz Vasconcellos, coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, 
recorda que especialmente nos anos 70 houve um forte crescimento econômico, que fez 
crescer a renda e melhorar o acesso ao alimento. 
 
Assim como a desnutrição e o excesso de peso, a altura está fortemente relacionada ao nível 
de renda. Na faixa de renda de até meio salário mínimo, os jovens de 19 anos tinham mediana 
de altura de 1,68m. Ela subia para 1,74 m na de mais de cinco salários mínimos. 
 
Exemplo do crescimento da população, a fisioterapeuta Monize Amorim, 28, aos 12 anos, já 
era maior do que a mãe, a esteticista Ivone Ferreira Barros, 51. "A minha mãe é do Nordeste, 
tinha uma dieta diferente. Passou por muita dificuldade, passou até fome. Eu sempre comi 
melhor, nasci em São Paulo", disse Monize, hoje com 1,63 m -a mãe tem 1,54. 
 



 
 
 





 



 
 
 
Leia mais  
 
Desnutrição cai para 4,6% em quase 30 anos, mas ainda atinge 723 mil no país 
 
O Brasil conseguiu, em quase 30 anos, cortar a desnutrição a menos de um terço. O problema 
afetava 16,6% da população com até cinco anos. Esse percentual baixou para 4,6% em 2002-
2003, segundo dados da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares), divulgados ontem pelo 
IBGE. Em todo o país, as crianças desnutridas somam 723,4 mil. 
 
Nas áreas rurais, onde o problema era mais grave, a queda foi ainda mais intensa. O 
percentual de crianças com déficit de peso caiu de 20,7%, em 1974-1975, para 5,6%, em 
2002-2003. Nas urbanas, a cifra caiu de 12,9% para 4,3%. 
Com o recuo, o país avançou um degrau na escala de intensidade da desnutrição, que era tida 
como moderada (de 10% a 20%) há 28 anos e passou a ser considerada como relativamente 
baixa (menos de 10%). 
 
Apesar de ter um PIB e um nível de renda mais alto, o Brasil está na mesma categoria de 
países como Venezuela e Colômbia, cujos percentuais de desnutrição em 2000 estavam em 
6,2% e 6,7%, respectivamente. Na Etiópia, chegava a 47,2%. Na Angola, a 30,5%. 
 
Coordenadora da Pastoral da Criança, entidade ligada à Igreja Católica, Zilda Arns, disse à 
Folha que, de fato, a desnutrição está caindo no país. O problema afetava 9% das crianças 
atendidas em 1997 - eram 1 milhão de beneficiários do programa naquela época. Hoje, o 
percentual baixou para 4%. 
 
Pesquisa 
 
Durante a fase de coleta dos dados, o IBGE enfrentou problemas que acabaram por distorcer 
alguns dados especialmente referentes à altura de crianças mais jovens. E o resultado foi um 
retrocesso em relação aos levantamentos de 1974-1975 e 1989. No caso das crianças de até 1 
ano, por exemplo, a estatura mediana era de 64 cm em 1989. Passou para 63,6 cm em 2002-
2003, contrariando todas as expectativas. Na faixa de 5 anos, por sua vez, houve um pequeno 
avanço -de 108,3 cm para 109,9 cm. 
 
O provável erro ocorre porque o IBGE usou o equipamento e métodos inadequados para medir 
crianças, especialmente as mais novas. Fez uso de trenas de metal e de apenas um 
pesquisador, quando deveria tê-las medido em mesas, com dois profissionais (um só para 
esticar os joelhos das crianças). 
 
Com o método inadequado, a altura pode ter sido subestimada principalmente nas faixas de 
menor idade. Por isso, o IBGE não centrou suas análises de estatura abaixo dos 10 anos. 
 
A POF foi feita em 2002 e 2003 e pesquisou o padrão de consumo do brasileiro. Serve de 
referência para atualizar índices de preços, mas também para medir a pobreza sobre o aspecto 
do consumo e permite ainda análises de peso, altura e situação nutricional. (PS) 
 
Leia mais 
 
Urbanização é a vilã da obesidade, diz especialista 
 
A urbanização, a maior inserção da mulher no mercado de trabalho e o apelo comercial de 
alimentos mais calóricos explicam a expansão do excesso de peso entre crianças e 
adolescentes, segundo especialistas. 
 
Para o presidente do IBGE, Eduardo Nunes, a urbanização é fator-chave para explicar o 
aumento do excesso de peso. "Vivemos uma situação de má-educação alimentar, combinada 



com estado de sedentarismo maior - característico de populações urbanizadas como a nossa." 
Mais de 80% da população brasileira vive em cidades. 
 
O professor da Faculdade de Medicina da USP Carlos Augusto Monteiro ressalta que o 
problema do excesso de peso se agrava após os 10 anos, quando a "comida deixa de ser só o 
alimento e passa a ter simbolismo, passa ser manipulada pela propaganda, pelo desejo e pelo 
status". A criança nessa faixa, diz, também vê TV por mais tempo e se exercita menos. "Assim 
como a criança com menos de cinco anos é vulnerável à desnutrição, a criança acima de cinco 
anos e especialmente acima de dez anos passa a ser vulnerável ao excesso de peso." 
 
Em crianças, diz, o excesso de peso cresceu geometricamente -atingia só 3,9% em 1974-
1975, passando a 16,7% em 2002-2003. A obesidade, por sua vez, era praticamente 
inexistente -afetava apenas 0,1% dos jovens. 
Para a economista Sônia Rocha, do Iets (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade), a 
urbanização, a vida moderna e o ingresso mais firme da mulher no mercado de trabalho levam 
ao ganho de peso. 
 
Leia mais 
 
Obesidade provoca epidemia de diabetes 
Cristina Tardáguila 
 
Excesso de quilos é maior causa do aumento no número de casos da doença, que atinge 230 
milhões de pessoas no mundo 
 
Para especialista, situação é muito grave e pode resultar no desmoronamento de todos os 
serviços públicos de saúde do planeta  
 
O excesso de peso é a principal causa do aumento no número de casos de diabetes no mundo 
e, em especial, nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Segundo dados da 
International Diabetes Federation, há hoje no mundo 230 milhões de diabéticos, número que 
pode chegar a 350 milhões nos próximos 20 anos, em um incremento de 6 milhões de novos 
doentes a cada 365 dias, se nada for feito contra a má alimentação e o sedentarismo. 
 
"Há mais de dez anos, foi feito o único estudo epidemiológico no Brasil e se constatou que 
7,6% da população do país sofria de diabetes. Recentemente, fizeram uma pesquisa no Estado 
de São Paulo e descobriram que esse total tinha subido para cerca de 9%. Um salto de dois 
pontos percentuais em uma década é, para os médicos, um resultado alarmante e para lá de 
preocupante", disse à Folha a presidente do departamento de diabetes da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia, Vivian Ellinger. 
 
Para ela, a situação é muito semelhante à de uma epidemia, que pode resultar até no 
desmoronamento dos serviços públicos de saúde do mundo. "Se nenhuma medida drástica for 
tomada para evitar o excesso de peso e, conseqüentemente, o diabetes, o gasto com os 
pacientes será tão alto que será incompatível com qualquer orçamento de saúde. Serão 
doentes demais para ser tratados." 
 
Vivian faz questão de ressaltar que, para evitar que o diabetes se espalhe ainda mais, o 
brasileiro precisa voltar urgentemente a comer o arroz com feijão, as frutas e os vegetais, 
deixando de lado tudo que é oferecido pelo universo dos fast-foods e das guloseimas. 
 
"O grande aumento da ingestão de gordura trans e a diminuição do consumo de fibras, aliados 
ao sedentarismo, continuam sendo os grandes vilões. Fizemos uma pesquisa e descobrimos 
que apenas 30 minutos de exercícios por dia conseguiram evitar que 30% dos jovens pré-
diabéticos, com glicemia entre 100 e 125 mg/dl de sangue, entrassem de cabeça no diabetes. 
Prova de que não é necessário um grande esforço", acrescentou. 
 



A médica se queixa da falta de conhecimento sobre a doença. Ressalta que quase todos os 
brasileiros sabem de cor qual é a pressão arterial ideal, 12 por 8, e qual é o índice de massa 
corpórea limite, 25. 
 
"Mas ninguém sabe que ter mais de 126 miligramas de açúcar por decilitro de sangue é 
sinônimo de diabetes. Precisamos incutir essa informação na cabeça do povo para que ele 
mesmo possa fazer seu acompanhamento e diagnosticar a doença ainda no princípio". 
 
Para conscientizar a população mundial e os governos, a American Diabetes Association e a 
International Diabetes Federation decidiram neste mês em Washington (EUA) criar a 
campanha United for Diabetes. Segundo dados do projeto, se nenhuma medida for adotada, 
em 30 anos o diabetes será responsável por 35 milhões de ataques cardíacos, 13 milhões de 
acidentes vasculares cerebrais e 6 milhões de casos de insuficiência renal. 
 

 
 
Leia mais 
 
Indústria amplia investimento contra doença 
Cláudia Collucci 
 
O investimento da indústria farmacêutica em remédios para diabetes cresce na mesma 
proporção da doença, que afeta hoje cerca de 16 milhões de brasileiros. Em 2004, foram 
movimentados US$ 12 bilhões em drogas, monitores de glicose e insulinas. No próximo ano, a 
previsão é de US$ 20 bilhões. 
 
As novidades no setor são inúmeras: insulina inalável, insulina injetável com duração maior e 
remédios que atuam no intestino. Outro lançamento previsto são os monitores de glicose que 
avisam as bombas de insulina colocadas sob a pele quando elas devem agir. 
 
O problema ainda é a adesão ao tratamento. Há pesquisas que indicam que até 87% dos 
diabéticos não obedecem à prescrição do médico. "A principal razão para a falta de adesão é o 
custo dos remédios", afirma o endocrinologista Leão Zagury, professor da PUC do Rio e 
membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. 
 
A insulina inalável deve chegar ao Brasil no segundo semestre. Voltada para o tratamento dos 
tipos 1 e 2, o produto (Exubera) é de ação rápida e substitui as três injeções, em média, que 



os diabéticos (especialmente do tipo 1) tomam antes das refeições. Eles vão continuar usando 
a injeção de insulina de longa duração. 
 
Colocada em um inalador parecido com o usado nas crises de bronquite, a insulina em pó é 
inalada pela boca. A substância é absorvida pelos pulmões e segue para a corrente sangüínea.  
 
Ainda não está definido o valor da nova insulina no Brasil. Na Europa, custa cerca de US$ 5 
por dia, dependendo da dosagem usada pelo paciente. 
 
As insulinas injetáveis também estão sendo incrementadas. Duas delas (Lantus e Levemir) têm 
duração de 24 horas no organismo, sem picos. 
 
Outra novidade é uma nova classe de remédios que agem no intestino. Eles afetam a produção 
de hormônios chamados incretinas - produzidos por células do aparelho digestivo cada vez que 
nos alimentamos. Do intestino, eles vão para o pâncreas pela corrente sangüínea e ajudam a 
fabricar insulina. 
 
Numa pessoa normal, o nível de incretina no intestino cresce 60% cada vez que ela se 
alimenta. No diabético, o aumento é de 6%. Até hoje, os medicamentos agiam de duas 
maneiras: estimulando diretamente o pâncreas a fabricar insulina ou melhorando a ação dela 
ao diminuir a resistência do corpo. 
 
Segundo Leão Zagury, quem estiver usando a bombinha de insulina (aparelho ligado ao 
organismo por um cateter subcutâneo que a joga no sangue) contará em breve com um 
monitor de glicemia que sugere ao dispositivo a quantidade de hormônio a ser injetada. Ele 
também dirá a quantidade segura de carboidratos que o paciente tem de consumir. 
 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 24 jun. 2006, Cotidiano 2 , p. C1. 
 


