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MOTTA, Paolla da Silva. Influência da mídia na alimentação infantil. 2017. 33. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Nutrição) – Anhanguera Educacional, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 

Atualmente é visível a grande influência que a mídia exerce sobre as escolhas 
alimentares infantis, mas esse não é o único fato que pode influenciar uma criança. O 
objetivo da pesquisa foi observar fatores que influenciam crianças a terem uma má 
alimentação e um estilo de vida sedentário, as doenças ocasionadas e formas e 
estratégias para promover saúde. É importante uma alimentação equilibrada 
associada ao exercício físico na infância para o desenvolvimento na fase de 
crescimento, evitando ou tratando doenças como diabetes, obesidade e síndrome 
metabólica. Pesquisa de estudo bibliográfico, documental do tipo qualitativo. 
Observou-se que nos dias atuais com a grande acessibilidade aos meios de 
comunicação, a falta de tempo e atenção dos pais contribuem para a diminuição da 
qualidade de vida e saúde na fase infantil, acarretando assim no surgimento de 
doenças crônicas não transmissíveis. A partir da introdução alimentar a criança tem 
por princípios a inspiração na alimentação dos pais, também incluso a pratica e 
incentivo da atividade física. A escola também é influenciadora direta na alimentação 
infantil, já que muitas delas passam mais tempo na escola do que em casa. Conclui-
se que como forma de intervenção para a mudança no estilo de vida, novos hábitos 
alimentares saudáveis e formas de tratamento e prevenção de doenças em crianças 
influenciadas há estratégias para promoção de saúde que podem ser praticadas tanto 
em casa, com a ajuda e o auxílio fundamental dos pais, quanto na escola com táticas 
educativas e fixadoras e a troca de experiência com outros alunos. 
 

Palavras-chave: Má Alimentação; Sedentarismo; Obesidade Infantil; Influência da 

mídia;  
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MOTTA, Paolla da Silva. Influence of the media on infant feeding. 2017. 33. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Nutrição) – Anhanguera Educacional, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

 

It is currently a major influence of the media on children's food choices, but it is not the 
only fact that can influence a child. The goal of the research was to influence children 
with healthy eating and a sedentary lifestyle, such as diseases and ways and strategies 
to promote health. It is important a balanced diet associated with physical exercise in 
childhood for development in the growth phase, avoiding or treating diseases such as 
diabetes, obesity and metabolic syndrome. Research of a bibliographic study, 
qualitative documentary. It was observed that in the present day with a great 
accessibility to the media, a lack of time and attention of the parents contribute to a 
decrease of the quality of life and health in the infantile stage, thus causing without 
surgery of no communicable chronic diseases. From the introduction of food to a child 
is based on principles, an inspiration in the diet of parents, also a practice and 
encouragement of physical activity. The school is also a direct influence on infant 
feeding, since many of them spend more time in school than at home. It is concluded 
that as a form of intervention for a change in lifestyle, new healthy eating habits and 
ways of treatment and prevention of diseases in children are influenced there are 
strategies for health promotion that can be practiced both at home, with an aid and 
parental support, as well as in school with educational tactics and repairs and 
exchange of experience with other students. 
 

Key-words: Bad eating habits; Sedentary lifestyle; Child obesity; Influence of the 
media; 
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INTRODUÇÃO  

 

A grande influência da mídia nas escolhas alimentares da criança e do 

adolescente nos dias atuais são preocupantes por ser grande causadora de doenças 

como a obesidade, diabetes e desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Nessa 

idade, eles ainda não compreensão do que são alimentos saudáveis, nutritivos e a 

importância da ingestão desses alimentos de qualidade. 

 Através da comunicação e da mídia, são obtidas informações que tem um 

grande impacto social e cultural na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, 

dentre essas pessoas as mais influenciadas são as crianças por ainda não possuírem 

um caráter formado e um grande acesso as mídias eletrônicas 

Crianças são público alvo de estratégias de marketing em relação a produtos 

alimentícios industrializados, alimentos esses que são pobres em relação a nutrientes 

essenciais para um bom desenvolvimento cognitivo e físico nessa idade, alimentos 

ricos em sódio, açúcares e gorduras são introduzidos cada vez mais na alimentação 

desse tipo de público aumentando assim a probabilidade de doenças. 

Muitos pais não possuem controle em relação a alimentação dos filhos por 

conta da grande jornada de trabalho, pela falta de tempo ou por falta de informação. 

A má alimentação pode ser encorajada pela praticidade de ofertar um alimento 

industrializado a criança, ou ceder aos inúmeros pedidos para comer algo que não 

seja ideal. 

Realizou-se um estudo bibliográfico, e documental do tipo qualitativo para 

analisar o quão profundo é a influência da mídia na alimentação infantil e o prejuízo 

nutricional que isso acarreta, causando problemas de saúde e diversas doenças 

crônicas. 

 A proposta é a promoção da saúde através de uma ferramenta que utilizada 

para fins lucrativos prejudica um público alvo imaturo para escolhas e opções 

alimentares, e prevenção de doenças que, sem acompanhamento e tratamentos 

necessários, na infância e na adolescência, podem prejudica-los ao decorrer da vida 

adulta.  

Nesse estudo foi apresentado como a mídia influencia o público infantil e o 

quanto essa influência pode ser prejudicial à saúde física e mental das crianças, que 

são mais vulneráveis por estarem na fase de desenvolvimento de personalidade e 
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autonomia. As doenças que isso pode acarretar, o estilo de vida prejudicado, a 

participação dos pais e formas de prevenção dessas doenças.  
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1 FATORES QUE INFLUENCIAM NEGATIVAMENTE A ALIMENTAÇÃO INFANTIL  

 

Segundo Ramos e Stein (2000) é na infância que recai a responsabilidade de 

mostrar o impacto cultural, econômico e psicossociais a criança, com isso também a 

proporcionar novas experiências alimentares a partir do nascimento.  

Os hábitos e as práticas alimentares de bebês, desde a amamentação até a 

alimentação cotidiana da família, são permeados pelo aprendizado de cada um de 

seus membros, constituindo-se num processo construído com base em diferentes 

dimensões e influenciado pelo grupo social no qual a criança está inserida (Salve, 

2008). 

Conforme o Ministério da Saúde (2009), as recomendações sobre a 

alimentação nos primeiros anos de vida devem ser compostas de alimentos básicos 

e alimentos in natura ou minimamente processados, evitando a monotonia e 

assegurando a quantidade e qualidade na alimentação assim alcançando uma 

nutrição adequada.  

Inquéritos realizados em diversos países, relatam ingestão excessiva de 

calorias durante a primeira infância continuando muitas crianças a consumir baixas 

quantidades de frutas e vegetais e micronutrientes essenciais (Black e Hurley, 2007). 

De acordo com Rego (2004) a alimentação na infância é duplamente benéfica 

por facilitar o desenvolvimento intelectual e de crescimento e por prevenir patologias 

relacionadas a alimentação incorreta como anemia, obesidade, desnutrição e atraso 

de crescimento. Alguns estudos têm mostrado que o acesso a maiores recursos 

financeiros, podendo aumentar o poder de escolha, não se revela sinónimo de uma 

alimentação de melhor qualidade (EUFIC, 2005).  

Segundo Rombaldi AJ (2014) houve no Brasil uma grande mudança no perfil 

nutricional, devido ao aumento de doenças pelo excesso de peso, devido à melhoria 

de condição de vida de algumas partes da população e pelo avanço tecnológico. 

Escola e família são de fundamental importância na formação de hábitos 

saudáveis por meio de práticas de educação alimentar e nutricional que incentivem o 

consumo saudável de alimentos inerentes à cultura a qual o indivíduo está inserido 

(BRASIL, 2013). De acordo com Dias (2012) a escola também é responsável pela 

incorporação de hábitos saudáveis na alimentação infantil, não só pelos conteúdos 
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estudados, mas também por fornecer alimentação saudável e pela troca de 

experiências alimentares entre os alunos. 

 

1.1 INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Para Jean Baudrillard (INFANCIA E CONSUMO. 2009. 28) a publicidade é o 

mais notável meio de comunicação de massas da nossa época. Ainda bebês, já faz 

parte do cotidiano dessas crianças o hábito de assistirem televisão e o contato com 

telefones celulares e tablets, usados muitas vezes como brinquedos. 

De acordo com Santos (2014, 218) um objeto “conquista” uma criança pela 

propaganda, fazendo-a acreditar que há necessidade de tê-lo como objeto para fazer 

parte de um grupo, no caso crianças consumidoras. Linn (2006, p. 29 apud SANTOS, 

AM. 2014. 214) destaca que a mídia tem o poder de influenciar, inclusive, valores 

essenciais, como escolhas de vida, definição de felicidade e de como medir o seu 

próprio valor. 

De acordo com Palma A (2007), o aumento da violência nas grandes cidades 

e o aumento de carga de trabalho dos pais faz com que as crianças fiquem mais tempo 

em casa e com isso a única pratica de lazer seja assistir tv. 

 

   A divulgação de propagandas sobre produtos alimentares de forma atrativa 

e que os associa a estilos de vida desejados e a jingles - vinhetas de fácil 

memorização - aliada aos componentes motivacionais, às necessidades 

emocionais/psicológicas e aos desejos individuais favorecem a explicação 

da influência dos meios comunicacionais sobre o consumo e escolha dos 

tipos de alimentos. (Miotto AC, Oliveira AF.  2006.24) 

 

Outro aspecto revelado é um forte aliado no momento de convencer as crianças 

para a escolha: os brindes (SANTOS. 2007). Há relatos de que o tempo médio que as 

crianças assistem TV é superior a duas horas/dia, ou seja, tempo considerado 

elevado, tanto para aquelas residentes na área urbana quanto na área rural (PHILIPPI. 

2008). MENDONÇA (2010) acredita que o excesso de tempo diante da televisão 

impede que as crianças desenvolvam noções mais concretas no campo nutricional, 

pois são facilmente influenciadas por produtos vinculados a personagens. 
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De acordo com Popper e Condry (2007) a televisão ocupa o tempo das crianças 

que poderia ser aproveitado com atividades mais proveitosas no mundo em que 

vivem, assim formando hábitos alimentares ruins e inadequados. A manutenção 

desses hábitos alimentares desde a infância até a vida adulta, aliado à prática de 

atividade física, pode ser considerada um dos pilares para uma vida saudável 

(ARAÚJO, 2009).  

Conforme Levy (2009) grandes períodos assistindo televisão, a mudança de 

hábitos e alimentares e a falta da prática de atividades físicas são principais 

determinantes para a obesidade infantil e outras doenças crônicas, devido a isso faz-

se necessário estratégias em ambientes onde encontram-se essas crianças.  

 

1.1.1 Papel das escolas na alimentação saudável 

 

De acordo com Fernandes (2006), a escola é um ambiente que favorece a 

promoção de saúde e a formação de hábitos alimentares saudáveis por atingirem 

etapas da vida mais influenciáveis. É também na escola que muitas crianças realizam 

suas refeições, fazendo escolhas que revelam suas preferências e hábitos 

alimentares (ZANCUL, 2004). 

A família tem um papel determinante na formação dos hábitos alimentares 

saudáveis na infância, visto que a modificação de um hábito alimentar durante a fase 

adulta apresenta, de forma geral, alta taxa de insucesso (ROSSI, MOREIRA, RAYEN. 

2008) 

O professor que incentiva e apoia o aluno em suas escolhas, sentando ao seu 

lado, como referido pelos entrevistados, promove a oportunidade de realizar 

atividades motivadoras integradas às experiências cotidianas dos estudantes. Assim, 

a alimentação pode integrar temas relativos ao currículo escolar, tornando-se o 

instrumento pedagógico proposto pelo PNAE (BRASIL, 2006). 

Além de ser um ambiente em que a criança possui maior potencial de escolha, 

nesse espaço há maior tendência a se seguir normas relacionadas a alimentação 

estabelecida pelo grupo (STORY et al, 2002) 

O papel da alimentação escolar é reconhecido como um programa para 

atendimento das necessidades nutricionais da comunidade. Essa perspectiva 

corresponde aos objetivos do PNAE, que, por ser uma política governamental de 
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âmbito nacional, visa a suprir no mínimo 15% das necessidades nutricionais dos 

escolares durante sua permanência na escola (Brasil, 2006). 

Segundo Sullivan e Birch (1994), alimentos que são expostos repetidamente a 

crianças de quatro a cinco anos tem maior aceitação. Em estudo realizado por Boog 

(2010), os professores oferecem uma certa resistência a inclusão do tema 

alimentação em suas atividades por não terem informação suficiente sobre o tema.  

De acordo com Barbosa (2004), uma dieta saudável em crianças em idade 

escolar favorece níveis ideais de saúde, de crescimento e de desenvolvimento 

intelectual, o que atua na melhoria do nível educacional, propondo a redução nos 

transtornos de aprendizagem causados por distúrbios alimentares e/ou deficiências 

nutricionais. 

[...] Medir o crescimento e desenvolvimento de uma criança é uma forma de 

conhecer e vigiar seu estado de saúde geral. O crescimento é definido como aumento 

do tamanho corporal, sendo resultado da multiplicação e diferenciação celular, 

portando, é um indicador muito sensível à saúde e nutrição de uma população 

(LACERDA .2005, apud ACCIOLY, p. 370). 
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2 RISCOS A SAÚDE NA INFÂNCIA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA MÁ 

ALIMENTAÇÃO E SEDENTARISMO  

 

Existe uma grande diferença entre comer, um ato social, e nutrir-se, ato 

biológico (BLEIL, 1998). Muitas vezes, o consumo de determinado alimento está 

relacionado às crenças que foram construídas por uma sociedade ao longo de sua 

história, as quais nem sempre estão de acordo com a ciência ou a razão (Monteiro et 

al., 2005) 

Há evidências de que há associação entre os alimentos ingeridos pela mãe 

durante a gestação, a amamentação e o período de desmame e a aceitabilidade e o 

estabelecimento de preferências na primeira infância. (HARRIS, 2008)  

Diversos são os fatores neurofisiológicos e sensoriais que estão envolvidos no 

estabelecimento de preferências, da ingestão de alimentos e da saciedade (Cambraia, 

2004). As preferências alimentares começam a ser desenvolvidas ainda no primeiro 

ano de vida, por meio das experiências com os alimentos e com a alimentação. 

(BIRCH, 1999) 

MELLO; LUFT; MEYER (2003) mostram que na primeira infância é 

recomendado que os pais ofertem refeições e lanches saudáveis para as crianças, 

com adequação de nutrientes e dando a oportunidade de escolha a eles, tanto na 

qualidade como na quantidade dos alimentos. 

Segundo SICHIER e SOUZA (2008) os pais são uma parcela significativa na 

influência alimentar das crianças, porém não recebem preparo ou treinamento para 

exercer esse papel, contudo a população tem pouco explorado o estilo de vida para o 

tratamento do sobrepeso/obesidade nas crianças. 

As influências ambientais estão relacionadas principalmente à acessibilidade e 

à disponibilidade de alimentos (STORY et al., 2002). Além disso, o local no qual as 

refeições são realizadas e a exposição a televisão enquanto a criança se alimenta têm 

relação direta com o estabelecimento de seu hábito alimentar (MARQUIS, 2004) 

Programas de atividade física propiciam uma série de benefícios à saúde, como 

controle da obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia e 

osteopenia, além de proporcionar melhora da função cognitiva e da autoestima 

(SAAKSLAHTI et al. 2004). O sedentarismo aumenta a incidência de hipertensão 
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arterial em aproximadamente 30% em relação aos indivíduos ativos (NETER et al. 

2003). 

O estudo de Mendes et al.2 mostrou a influência comportamental que os pais 

exercem sobre os filhos na construção de hábitos já que os filhos de pais sedentários 

apresentaram maior frequência de inatividade física. O hábito da prática de exercícios 

físicos, quando estabelecido na infância, apresenta maiores chances de perdurar na 

vida adulta (ABRANTES; LAMOUNIER; COLOSIMO. 2002) 

A criança e o adolescente tendem a ficar obesos quando sedentários, e a 

própria obesidade poderá fazê-los ainda mais sedentários (JEBB, MOORE. 1999) 

 

 2.1 IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

A alimentação infantil, ao mesmo tempo que constitui fator fundamental para o 

crescimento e desenvolvimento, pode também ser um dos principais fatores de 

prevenção de algumas doenças na idade adulta (Vieira, Santos & Resende, 2007). 

O termo crescimento diz respeito às mudanças de ordem física, como o 

aumento da estatura e peso, e o desenvolvimento refere-se às competências 

psicomotoras e sociais, isto é, às capacidades da criança para aprender e para ser 

autónoma (DUARTE. 2012). 

Barros e Seyffarth (2008), afirmam que é no primeiro ano de vida que a criança 

tem um maior crescimento acelerado e desenvolve habilidade para receber, mastigar 

e digerir outros alimentos além do leite materno para atingir o padrão alimentar do 

adulto. Entre o primeiro e o segundo ano há uma desaceleração normal em que a 

criança diminui sua necessidade energética e adquire mais independência e 

autonomia. Após os dois anos surge a fase da afirmação de personalidade e um 

crescimento em escada (menores ganhos). Entre os cinco e os sete anos o peso 

acelera (rebate adipocitário), mas o crescimento mantém-se lento (Aparício, 2015). 

Sendo assim, a alimentação é fundamental para o crescimento e 

desenvolvimento desde o início da vida. Posteriormente, no segundo semestre de 

vida, com o crescimento e desenvolvimento acelerado, a criança necessita de outros 

alimentos que lhe permita fazer face às necessidades biológicas, contribuindo estes 

progressivamente com 20% a 50 % de energia (APARÍCIO. 2010).  
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Segundo Barros e Seyffarth (2008), os bebês são mais vulneráveis ao período 

de transição na introdução da alimentação complementar. Para assegurar que as 

necessidades nutricionais sejam alcançadas é necessário introduzir no momento 

certo, em que a necessidade de energia e nutrientes aumente, que sejam adequados 

para fornecer energia, proteína e micronutrientes alcançando as necessidades 

nutricionais da criança em crescimento, e que respeitem os sinais de apetite e 

saciedade da criança.  

Aparício (2010) afirma que nesse perídio pré-escolar é fundamental encontrar 

um equilíbrio entre a energia consumida e a energia gasta pela criança do ponto de 

vista nutricional, se não há acumulação de gordura o que acarreta um aumento de 

peso em uma fase de desaceleração no crescimento. 

Mello, Luft e Meyer (2004) reforçam que o comportamento alimentar das 

crianças tem influência por fatores externos (unidade familiar, atitude dos pais e 

amigos, valores sociais, culturais e conhecimentos nutricionais) e internos 

(necessidades e características psicológicas, imagem do corpo e autoestima, 

experiências e valores pessoas, preferências alimentares, desenvolvimento 

psicológico e saúde). Aproximadamente 25% a 45% das crianças com 

desenvolvimento normal e até 80% das crianças com atrasos de desenvolvimento 

apresentam algum tipo de problema alimentar (MARTINS, MANSILHA. 2014). 

De acordo com Ramos e Stein (2000), a dificuldade em a criança aceitar 

alimentação variada para aumentar suas preferências alimentares e adquirir um novo 

habito vem de um fenômeno conhecido por neofobia alimentar, que é o medo de 

experimentar novos alimentos e sabores. A consequência desse fenômeno é que a 

criança crie um habito alimentar inadequado. Durante o primeiro ano de vida, a 

neofobia é menor do que em crianças em idade pré-escolar, pois nesta idade, se não 

foram expostas à diversidade, consomem apenas alimentos de que gostam, 

recusando aqueles de que não gostam (VIEIRA, SANTOS, RESENDE. 2007). 

WHO (2003) mostra que uma alimentação adequada tem uma repercussão 

sobre a saúde das crianças em geral e em particular sobre o seu crescimento, sendo 

assim os alimentos consumidos em sua variedade definem a saúde, o crescimento e 

o desenvolvimento dos seres humanos.  
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De acordo com Gomes et al. (2010) a falta de conhecimento em alimentação e 

nutrição saudável, o comportamento alimentar inadequado e a inatividade física dos 

pais são os principais fatores que influenciam seus filhos. 

A recompensa e o castigo, associados à ingestão de alimentos, transmite uma 

carga afetiva que confunde a criança e que não contribui, de modo algum, para a 

adoção de bons hábitos alimentares (DUARTE, 2012).   

 

2.1.1 Obesidade infantil associada à ocorrência de doenças crônico-degenerativas  
 

De acordo com relatos da Organização Mundial da Saúde, a prevalência de 

obesidade infantil tem crescido em torno de 10 a 40% na maioria dos países europeus 

nos últimos 10 anos (DIETZ, 2001). A obesidade ocorre mais frequentemente no 

primeiro ano de vida, entre 5 e 6 anos e na adolescência (EBBELING, PAWLAK, 

LUDWIG. 2002) 

O interesse na prevenção da obesidade infantil se justifica pelo aumento de sua 

prevalência com permanência na vida adulta, pela potencialidade enquanto fator de 

risco para as doenças crônico-degenerativas (LEÃO et al., 2003). 

Segundo Fisberg (2005) o aumento da obesidade em lactentes vem do 

resultado do desmame precoce e incorreto, depois por erros alimentares no primeiro 

ano de vida, principalmente nas populações urbanas que substituem o aleitamento 

materno por uma alimentação com excesso de carboidratos e em quantidades 

maiores que o recomendado para seu crescimento e desenvolvimento. 

Existem aspectos bem estudados em relação aos hábitos alimentares mais 

relacionados com a obesidade. Apregoa-se que o aleitamento materno seja um fator 

protetor importante para a obesidade (DEWEY et al., 1992) 

De acordo com Johnson e Frary (2001), a obesidade é dividida em exógena, 

que é a mais frequente e a endógena. Na endógena identifica-se a doença e a trata. 

A exógena vem de um desequilíbrio da ingestão e do gasto calórico, sendo tratada 

especialmente com mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares com 

orientação nutricional. 

Segundo Treuth et al. (1998) é difícil tratar a obesidade pela variação do 

metabolismo basal em diferentes pessoas que estão nas mesmas circunstancias, 

sendo assim com a mesma ingestão calórica uma pessoa pode engordar e a outra 
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não. Além disso a atividade física é menor em obesos do que a de não obesos o que 

torna difícil saber se o sedentarismo é causa ou consequência da obesidade. Em 

relação à atividade física, geralmente a criança obesa é pouco hábil no esporte, não 

se destacando. Para a atividade física sistemática, deve-se realizar uma avaliação 

clínica criteriosa (MEYER, 1999). A perda de peso melhora o perfil lipídico e diminui o 

risco de doenças cardiovasculares (DIETZ, 1998) 

Oliveira et al (1992) referem que a qualidade da ingestão é um fator de risco 

para doença coronariana e que a ingestão da criança está intimamente relacionada 

com a dos pais. 

Através da composição corporal pode medir se o excesso de gordura na região 

abdominal que está associado à ocorrência de doenças crônico-degenerativas. O 

aumento do colesterol sérico é um fator de risco para doença coronariana, e esse risco 

é ainda maior quando associado à obesidade. O sobrepeso triplica o risco de 

desenvolvimento de diabetes melito (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. 1998). 

Conforme Serdula et al. (1993) a obesidade na infância tem relação com 

diversas complicações e também com uma maior taxa de mortalidade. Quanto mais 

tempo o indivíduo se mantém obeso é maior a chance de complicações e mais 

precocemente.  
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3 ESTRATÉGIAS DE MELHORIA NOS HÁBITOS ALIMENTARES INFANTIS  

 

A importância da alimentação saudável completa, variada e agradável ao 

paladar é indiscutível para ocorrer promoção da saúde (BOOG; 1999). Conforme 

Botelho (2010) uma alimentação adequada e balanceada na infância proporciona 

níveis ideais de saúde, favorecendo o desenvolvimento físico e intelectual e 

estimulando a autonomia, além de prevenir infecções e patologias na vida adulta. 

Segundo Edmunds, Waters e Elliott (2001) é importante que seja avaliada a 

disponibilidade dos alimentos, preferencias e recusas, as preparações habituais dos 

alimentos consumidos, os locais onde são feitas as refeições, quem as prepara, 

ingestões de líquidos durantes as refeições e nos intervalos, as atividades habituais, 

além dos tabus e crenças alimentares. A diminuição do consumo de alimentos 

hipercalóricos já é suficiente para a redução de peso.  Nesse contexto Birch (1998 e 

2001) afirma que se não houver uma mudança nos hábitos dos pais haverá um 

insucesso, pois, crianças tendem a seguir os padrões paternos. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2004) nos últimos anos muitos fatores 

contribuíram para a redução do déficit ponderal nas crianças brasileiras. Além do 

aumento da economia, houve expansão dos serviços públicos (saneamento e 

programas de saúde) gerando uma maior cobertura de assistência à saúde na 

população. Cabe ressaltar a organização da atenção básica do SUS por meio da 

Estratégia Saúde da Família que se expande desde 1994. 

Na fase infantil é onde ocorrem maiores mudanças fisiológicas e psicológicas. 

Nesse período as crianças estão na escola e esse ambiente desempenha um papel 

fundamental na formação de hábitos alimentares, permitindo que a criança adquira 

certo grau de autonomia em sua alimentação (LANES et al., 2012). Segundo Davanco 

(2004) ao longo da vida o comportamento alimentar vai se modificando devido a 

mudanças do meio, escolaridade, ou mudanças psicológicas do indivíduo.  

A inserção de frutas é o ponto inicial de uma alimentação saudável na infância. 

Vitollo (2003) nos mostra que o consumo de frutas regularmente, fontes de carotenos 

favorece a o aporte adequado de vitamina A no corpo e garante secreções normais 

de GH (hormônio do crescimento) gerando um crescimento adequado a criança no 

período de estirão. A fruta também tem alta concentração de antioxidantes que tem a 
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função de sequestrar radicais livres liberados no processo de oxidação. AS vitaminas 

que desempenham esse papel são as vitaminas A, C e E.  

Segundo LANES et al (2012) atividades lúdicas proporcionam a criança 

descobrir, conhecer e valorizar hábitos saudáveis para permanecer ao longo da vida. 

Esse tipo de aprendizado é de uma interação dos escolares com o aprendizado 

através de uma metodologia em um processo ativo e interativo (atividades como 

dinâmicas e jogos educativos). 

São utilizadas táticas educativas como as oficinas culinárias, que consistem em 

estratégias pedagógicas promovendo o aprendizado de alimentação saudável através 

das experiências teórico-prática constituído de conhecimento teórico, manipulação e 

a degustação de alimentos (PEREIRA; SARMENTO, 2012). 

De acordo com Baranoyski (2000) vem sendo criados diversos programa de 

educação nutricional como forma de prevenir doenças crônicas que são a principal 

causa de morte na fase adulta, esses programas são benéficos através de orientações 

sobre a ingestão adequada de energia e micronutrientes. Além de promover a redução 

de riscos de doenças que podem se manifestar com o passar do tempo modificando 

comportamentos na infância. 

Triches e Giugliani (2005) afirmam que para uma promoção de hábitos 

alimentares mais saudades, consequentemente diminuindo os índices de obesidade 

e outras patologias relacionadas aos comportamentos alimentares infantis, é 

importante que as pessoas possuam um maior conhecimento em alimentação e 

nutrição.  

Outro mecanismo é o efeito que a televisão exerce sobre o consumo alimentar, 

pois ao se dedicar horas em frente à TV, a criança fica exposta a inúmeras 

propagandas de alimentos não saudáveis que acabam prejudicando sua saúde 

(BORGES et al., 2007). 

Segundo Costa (2016) não é sobre transformar a mídia no “vilão”, mas além do 

incentivo aos hábitos alimentares saudáveis na infância é preciso que haja um 

estimulo dos profissionais da área de saúde juntamente com os pais para que haja 

um maior senso crítico nas crianças expectadoras para que criem uma autonomia 

para suas escolhas alimentares. 
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3.1 TRATAMENTO NUTRICIONAL: PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL 
 

A estratégia de combate à obesidade é hoje claramente multissetorial. De fato, 

só através de uma ação global, conjunta, bem estruturada, envolvendo todos os 

“atores” interessados, se poder mudar o curso desta epidemia (Rito & Graça, 2015). 

Conforme Lourenço, Santos e Carmo (2014) a fase de prevenção a obesidade 

deve ser iniciada precocemente antes do desenvolvimento infantil, no período pré-

escolar onde são adquiridos os padrões básicos de alimentação, onde são 

introduzidos comportamentos alimentares e ligações dos alimentos com exercícios 

físicos em um contexto social e afetivamente positivo. 

Segundo Steinbeck (2002) é fundamental que a orientação dietética determine 

a manutenção ou a perda de peso controlada, desenvolvimento e crescimentos 

normais, a ingestão de macro e micronutrientes dentro das recomendações para idade 

e sexo, redução do apetite ou voracidade, manutenção da massa muscular, 

manutenções dos hábitos alimentares saudáveis, consequências psicológicas 

negativas e a modificações do inadequado. Crianças menores devem manter o peso 

ou ganhar pouco peso, mais do que perder, para que não comprometam seu 

desenvolvimento (Klish, 1998) 

A família tem um papel primordial na prevenção da obesidade infantil, pois ela 

é a principal prestadora de cuidados à criança, sendo responsável pela promoção da 

sua saúde e bem-estar. (Pinto, 2017) 

Para Viana, Candeias, Rêgo e Silva (2009) as crianças adquirem hábitos 

alimentares pela influência que tem na família, pois os pais influenciam o estilo 

alimentar de seus filhos, que servem de modelo por suas atitudes e práticas frente a 

alimentação dos filhos. Dessa forma as práticas alimentares dos pais na alimentação 

da criança e na ingestão adequada de energia é comparada ao estilo educacional da 

família que pode ser de controle restritivo (exclusão de alimentos menos saudáveis 

ou a quantidade ingerida pela criança), pressão para comer (pressão para ingerir 

alimentos considerados saudáveis como vegetais e frutas) e controle discreto (não 

comprar alimentos menos saudáveis e assim não disponibilizar em casa). O controle 

restritivo pode prejudicar a capacidade das crianças regularem sua própria ingestão 

calórica, mas não é claro se essas atitudes aumentam o risco de obesidade ou se são, 

pelo contrário, a sua consequência. A pressão para comer, segundo alguns autores 

tem respostas contrarias. Assim, o Expert Committee for Obesity Evaluation and 
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Treatment recomenda que a abordagem da obesidade infantil seja iniciada 

precocemente e que envolva a família (BARLOW, 2007).  

Yanoviski e Yanoviski (2002) também afirmam que a prevenção continua sendo 

o melhor caminho, pois, os programas de intervenção tem pouco consenso. Os 

esforços para a prevenção da obesidade infantil são eficazes quando endereçados 

aos alvos primordial, primário e secundário, com metas diferentes. A prevenção 

primordial visa que as crianças não entrem no diagnóstico de risco para sobrepeso. A 

prevenção primaria visa evitar que as crianças com risco adquiram sobrepeso. E a 

prevenção secundaria visa evitar o crescimento da obesidade e reduzir a morbidade 

entre crianças com sobrepeso e obesidade. Nesse cenário as prioridades da ação são 

identificar, priorizar e vincular as estratégias de intervenção aos possíveis candidatos. 

 Nesse contexto, percebe-se que a conscientização da família é o ponto de 

partida para o tratamento da obesidade. Prevenir a obesidade não significa, somente, 

diferenciar o que se pode ou não comer, mas, principalmente, a identificação dos 

fatores e das razões de natureza física, emocional e social que determinam o ganho 

de peso excessivo (SILVEIRA, 2015). 

 

3.1.1 O exercício físico no auxílio do tratamento da obesidade infantil 
 

De acordo com Soares et al 1992. A influência do esporte sobre a escola é tão 

forte que é considerado o esporte na escola e não é o esporte da escola, tornando a 

relação professor-instrutor para professor-treinador. A pratica esportiva para a criança 

proporciona desenvolvimentos em aspectos motores, cognitivos e afeitos, e também 

habilidades motoras importantes para as atividades físicas e cotidianas. Não é 

importante o nível ou dificuldade das atividades, pois ela em toda a sua forma é de 

extrema importância para a formação do indivíduo.  

Para Pereira e Moulin (2006, p. 12) 

 

Atividade física é todo o movimento corporal voluntário humano, que resulte, 
num gasto energético acima dos níveis de repouso. Para os mesmos 
autores. No âmbito da Intervenção do Profissional de Educação Física, 
compreende a totalidade de movimentos corporais, executados através de 
Exercícios Físicos no contexto de diversas práticas, como: Ginástica, Lutas, 
Capoeira, Artes Marciais, Ioga e etc. 
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A atividade física, é de fato, uma grande influenciadora na perda e manutenção 

de peso, para Viuniski (2000) a família tem influência sobre o peso tanto pela genética 

e hereditariedade como pelos hábitos e fatores socioculturais. 

Alves citado por Borba (2006) afirma que existem três vantagens na atividade 

física para crianças sendo a primeira mais saudáveis que acarreta em menos excesso 

de peso e surgimento de doenças relacionadas, segundo esses efeitos das atividades 

são transferidos para a vida adulta, e o terceiro é a manutenção dos hábitos saudáveis 

na vida adulta. 

De acordo com FRANCISCHI et al, Apud HERNANDES E VALENTINI (2010) 

o exercício físico regular é de extrema relevância na prevenção e no tratamento da 

obesidade como em várias outras doenças como diabetes e doenças 

cardiovasculares, tendo como benefícios uma melhora cardiorrespiratória e alterações 

na composição corporal (diminuição de gordura corporal e/ou aumento de massa 

magra.  

A atividade física também contribui para o afastamento das crianças da 

tecnologia assim evitando influência direta da mídia para consumo deliberado de 

alimentos com alto valor calórico (Barbosa, 2016). Segundo Matsudo e Matsudo 

(2007) a obesidade é influenciada diretamente pelo sedentarismo aliado também a 

pratica irregular ou insuficiente da atividade física. 

Segundo Leite (2000) a atividade física traz benefício como: redução de peso 

e gordura corporal, aumento da taxa metabólica basal, utilização das reservas 

lipídicas, melhora a capacidade aeróbica, regula o apetite, melhora a imagem e 

expressão corporal e também aumenta a integração social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como proposta apresentar estratégias para promover saúde 

em crianças influenciadas por mídias sociais a terem uma alimentação desequilibrada. 

É nítido o tamanho da influência que as mídias sociais têm sobre a vida de uma 

criança, o tempo diante da televisão ou de um celular faz com que a criança perca o 

interesse em praticar atividades físicas, além de influenciar diretamente na 

alimentação infantil. Porém a mídia não é a única influenciadora na hora das crianças 

escolherem seus alimentos, a escola tem o papel fundamental no estilo de vida 

saudável que uma criança pode ter, como incentivar a pratica de atividade física, 

proporcionar alimentação saudável, a troca de experiências entre os alunos e também 

através dos estudos para um maior conhecimento das crianças. 

Além destes fatores há também o núcleo familiar, os valores sociais, culturais 

e socioeconômicos. Crianças são totalmente inspiradas pelos pais, ou seja, repetem 

sua alimentação. A forma como o filho vê seus pais se alimentando ou agindo, inspira-

o para sua formação pessoal que não só repercute na fase infantil, mas também até 

a fase adulta. 

O estudo destacou que a alimentação é fundamental para o crescimento e 

desenvolvimento desde o início da vida, o estilo de vida sedentário e a má alimentação 

estão ligados ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis, afinal deve haver 

um equilíbrio entre a energia consumida e a energia gasta. O estudo a obesidade 

infantil é relevante pela alta prevalência na vida adulta, a pessoa obesa tende a ser 

mais sedentária, quanto mais tempo obeso haverá mais complicações. 

Conclui-se que para promover saúde e educação nutricional em crianças 

influenciadas pela mídia há estratégias de melhoria na alimentação infantil, e são 

fatores importantes como diminuir o tempo diante a televisão, celulares e tabletes, o 

aumento a pratica de exercícios físicos, a introdução de novos alimentos, novas táticas 

educativas e fixadoras na escola e o exemplo dos pais na alimentação saudável, o 

que consequentemente servirá como uma forma preventiva a diversas doenças, como 

obesidade, diabetes e síndrome metabólica. Nos casos em que há a presença da 

doença é de extrema importância no tratamento a conscientização da família, a 

mudança no estilo de vida, a inserção de atividades físicas e mudanças nos hábitos 

alimentares com uma dieta adequada a cada caso. 
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