ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA INFÂNCIA COMO
PREDITOR NEGATIVO DE DOENÇAS
CRÔNICO - DEGENERATIVAS
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INTRODUÇÃO: No mundo, 44
milhões
de
crianças
e
adolescentes
sofrem
de
obesidade, podendo chegar a
77 em 2025. Alimentação e
hábitos de vida saudáveis são
capazes de prevenir este
quadro e diversas patologias
associadas.

FIGURA 1. Alimentação do infante e
estimativa para 2025. (Fonte: LC SAÚDE E
BEM ESTAR. Obesidade infantil. Centro
Clínico Brasília Medical Center, Asa NorteDF, 2020).

OBJETIVO: Reportar
a
influência da alimentação, no
desenvolvimento infantil e na
prevenção da obesidade e
redução
de
doenças
crônico-degenerativas.
METODOLOGIA: Realizada
a
busca na plataforma PubMed
em inglês e português dos
descritores: “Pediatric Obesity”,
“Healthy Diet” AND “Child
Health”, dos últimos 5 anos.
Utilizou
também
os
sites Uptodate e da Sociedade
Brasileira de Pediatria.
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FIGURA 2. Fatores que contribuem para a
Obesidade. (Fonte: Sociedade Brasileira de
Pediatria, 2020).

DISCUSSÃO: 13% de Crianças
brasileiras, entre cinco e nove
anos, tem obesidade. Podemos
inferir que o peso da criança, se
fora dos percentis, é um
indicador de qualidade na
saúde:marcadores
predisponentes à instalação de
patologias ao longo da vida.
CONCLUSÃO: Portanto, é
importante preconizar uma
assistência integral à saúde da
comunidade,
pois
a
alimentação um dos pilares
para
o
desenvolvimento
adequado.
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