A obesidade infantil é considerada uma das principais doenças nas crianças pelo mundo, podendo gerar
muitos prejuízos dependendo da gravidade da situação. Considera-se obesidade infantil
quando o Índice de Massa Corporal (IMC) da criança é superior a 30.
Para prevenir possíveis casos, confira as dicas que separamos para você:

●

Ao invés de proibir alimentos, controle a porção a ser ingerida e a frequência com que é oferecida.

●

Estabeleça horários fixos para todas as refeições diárias com um intervalo médio de três horas entre elas.

●

Coma devagar e em local tranquilo, longe da televisão, videogame ou computador, evitando distrações.

●

Diminua gradualmente a ingestão de líquidos durante as refeições, oferecendo um copo de suco de fruta
natural, no máximo.

●

Utilize menos óleo na preparação dos alimentos e evite as frituras. Prefira pratos assados, cozidos ou
grelhados.

●

Aprenda a ler a tabela dos alimentos (rótulos) e evite os mais calóricos e os ricos em gordura.

●

Incentive o consumo de frutas (com casca, sempre que possível), verduras e evite o consumo de
alimentos congelados e pré-prontos.

●

Cuide da apresentação do prato, para favorecer o paladar da criança.

●

Estimule a criança a tomar bastante água ao longo do dia, inclusive na escola.

●

Retire o saleiro da mesa.

●

Evitar refrigerantes, que, além de conterem muito açúcar, prejudicam a saúde dos ossos, causam
irritabilidade gástrica e cáries.

As crianças têm necessidades específicas de se movimentar que envolvem não apenas o controle do
peso, mas seu próprio desenvolvimento neuro-motor. Promova constantemente momentos ao ar livre,
com atividades de lazer e entretenimento capazes de atrair a atenção das crianças e adolescentes, e,
de preferência, que envolvam a família.
A partir dos cinco anos, quando as crianças começam a aprender as habilidades específicas de cada
prática, elas se beneficiam dos esportes coletivos, da ginástica artística e das danças em geral.
Até os sete anos deve-se oferecer opções para a criança exercitar as habilidades básicas: correr, saltar,
arremessar, segurar, chutar. Natação, corrida, salto, futebol, capoeira, surfe e danças são boas
sugestões.
Dos sete aos dez ela pode fazer atividades com velocidade e combinação das habilidades anteriores.
E a partir dos 11 deve-se escolher a modalidade levando em conta o tipo e a carga do exercício físico.

