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RESUMO 
A obesidade infantil é considerada um dos maiores problemas de saúde pública mundial, com 
enorme impacto na saúde das populações, devido a sua evolução para doenças crônicas 
degenerativas, como diabetes melIitus tipo 2, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. A sua 
etiologia é multifatorial com interação entre fatores genéticos, metabólicos, nutricionais, psicossociais, 
ambientais e as mudanças no estilo de vida parecem estar envolvidas na sua gênese. O aumento da 
prevalência da obesidade no Brasil é relevante e proporcionalmente mais elevado nas famílias de 
baixa renda. O excesso de peso e a obesidade podem influenciar positivamente nos gastos privados 
em saúde das famílias brasileiras, uma vez que a presença e o aumento do número de indivíduos 
com excesso de peso e obesidade nos domicílios resultaram em maiores gastos com medicamentos 
e planos de saúde. O presente trabalho propôs avaliar os efeitos da obesidade infantil no âmbito da 
Gestão Financeira do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx). Realizou-se uma pesquisa exploratória 
qualitativa, através de Revisão Bibliográfica de fontes como livros de Pediatria, revistas, teses e 
artigos científicos. Conclui-se que o aumento da prevalência da obesidade infantil pode gerar grandes 
impactos na gestão financeira do FuSEx, o que demonstra a importância de adoção de medidas de 
enfrentamento, como, por exemplo, as focadas na prevenção e na proteção à saúde, para contornar 
as mudanças inerentes à essa nova realidade. 
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ABSTRACT 
Childhood obesity is considered one of the biggest public health problems worldwide, with a huge 
impact on the health of populations, due to its evolution to chronic degenerative diseases, such as 
type 2 diabetes mellitus, hypertension and cardiovascular diseases. Its etiology is multifactorial with 
interaction between genetic, metabolic, nutritional, psychosocial, environmental factors and changes 
in lifestyle seem to be involved in its genesis. The increase in the prevalence of obesity in Brazil is 
relevant and proportionally higher in low-income families. Overweight and obesity can positively 
influence the private health spending of Brazilian families, since the presence and increase in the 
number of individuals with overweight and obesity in the households resulted in higher spending on 
medicines and health plans. The present work proposed to evaluate the effects of childhood obesity in 
the scope of the Financial Management of the Army Health Fund (FuSEx). A qualitative exploratory 
research was carried out, through Bibliographic Review by sources such as Pediatrics books, 
magazines, theses and scientific articles. It is concluded that the the increase in the prevalence of 
childhood obesity can generate major impacts on the financial management of FuSEx, which 
demonstrates the importance of adopting coping measures, such as, for example, those focused on 
prevention and health protection, to circumvent the changes inherent to the this new reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA 

A obesidade infantil tem aumentado na população brasileira, sendo 

considerada um dos maiores problemas de saúde pública mundial. Nesse contexto, 

possui enorme impacto na saúde das populações, devido a sua evolução para 

doenças crônicas degenerativas como diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial e 

doenças cardiovasculares. Diante desse panorama, essa mudança pode gerar 

novos desafios de gestão em saúde. Por isso, questiona-se quais os impactos dessa 

nova realidade na administração do Fundo de Saúde do Exército. 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende avaliar os efeitos da obesidade infantil no âmbito 

da Gestão Financeira do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx). 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A obesidade na infância é considerada um dos maiores problemas de saúde 

pública mundial, com enorme impacto na saúde das populações, apresentando 

incidência crescente no Brasil. Nesse caso, a adequação dos sistemas de saúde é 

fundamental para absorver o impacto dessa realidade. Nesse sentido, pretende-se 

estudar quais os impactos financeiros da obesidade infantil no FuSEx, o que pode 

reforçar, por exemplo, a importância da necessidade de medidas preventivas de 

enfrentamento. 

2  METODOLOGIA 

Realização de pesquisa exploratória qualitativa, através de Revisão 

Bibliográfica por fontes como livros de Pediatria, revistas, teses e artigos científicos 

que explorem o tema apresentado.  

3 DESENVOLVIMENTO 

A obesidade é representada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em 

extensão tal, que acarreta prejuízos à saúde dos indivíduos1. Há uma tendência 

mundial de crescimento exacerbado no número de crianças com excesso de peso e 



                                                                                                      

obesidade, no período de 1994 a 2014 houve aumento de aproximadamente 32% no 

número de casos de infantis com sobrepeso, passando de 31 para 41 milhões2. 

Entre 2008 e 2009, o sobrepeso foi diagnosticado em 33,5% e a obesidade em 

14,3% das crianças brasileiras entre cinco e nove anos de idade. Nos adolescentes 

de dez a 19 anos, a prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 20,5% e 4,9%, 

respectivamente1.  

A obesidade é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

a maior epidemia de saúde pública mundial, com elevação de sua prevalência tanto 

em países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, e está associada a 

doenças crônicas que vêm afetando mais precocemente crianças e adolescentes2. 

Dados indicam que aproximadamente 17% das crianças dos Estados Unidos com 

idades de 2 a 20 anos são obesas (índice de massa corporal maior ou igual ao 

percentil 95) e mais do que 30% da população adulta dos Estados Unidos é obesa3. 

No Brasil, o aumento da prevalência da obesidade também é relevante e 

proporcionalmente mais elevado nas famílias de baixa renda4. 

A etiologia da obesidade é multifatorial, com interação entre fatores genéticos, 

metabólicos, nutricionais, psicossociais e ambientais, sendo que as mudanças no 

estilo de vida parecem estar envolvidas na sua gênese. Nesse contexto, a transição 

nutricional é um processo de modificações sequenciais no padrão de nutrição e de 

consumo, que acompanha mudanças econômicas, sociais e demográficas no perfil 

de saúde das populações. Nesse novo perfil, a urbanização determinou mudanças 

nos padrões de comportamento alimentar que, juntamente com a redução da 

atividade física, vem desempenhando importante papel no aumento dos índices de 

obesidade1.   

O impacto da obesidade infantil na saúde é devido a sua evolução para 

doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, como diabetes melIitus tipo 2, 

hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. Crianças obesas tornam-se adultos 

obesos, sendo que o risco de continuar com essa condição aumenta com a idade do 

paciente e com o grau da doença. A obesidade ocorre em famílias e raramente está 

relacionada com influências genéticas. Há evidências de um aumento na prevalência 

de obesidade em certos grupos étnicos, como crianças afro-americanas e mexicano-

americanas3. 

Além disso, as associações entre obesidade e o ato de assistir televisão e 

ingestão alimentar excessiva, bem como as diferentes taxas de obesidade 



                                                                                                      

observadas na zona urbanas versus rural, dão suporte à importante influência do 

meio ambiente. Um fator de risco importante é a obesidade materna durante a 

gravidez. Crianças nascidas de mães obesas são de três a cinco vezes mais 

propensas a serem obesas na infância. As mulheres que ganham muito mais peso 

do que o recomendado durante a gravidez têm filhos com IMC maior do que o 

normal na adolescência. Além disso, alguns recém-nascidos pequenos para a idade 

gestacional (PIG) têm maiores riscos de ganho de peso pós-natal anormal, e 

excessivo, e diabetes3.  

O diagnóstico da obesidade é dependente da medida de excesso de peso 

corporal. A medição real da composição corporal não pratica na maioria das 

situações clínicas. O IMC (índice da massa corporal; IMC = peso (Kg) / altura2 (m)) é 

uma ferramenta conveniente de triagem que se correlaciona de maneira bastante 

significativa com gordura corporal em crianças e adultos. As curvas do IMC de 

percentis específicas para a idade e específicas para sexo (para jovens de 2 a 20 

anos) possibilitam uma avaliação do percentil de IMC. Para as crianças menores de 

2 anos, as medidas de peso para o tamanho maiores que o percentil 95 podem 

indicar excesso de peso e justificam uma avaliação mais aprofundada. Um IMC para 

a idade e sexo acima do percentil 95 é fortemente associado a excesso de gordura 

está associado a múltiplos fatores de risco para doenças cardiovasculares3. 

O reconhecimento precoce das taxas excessivas de ganho de peso, 

sobrepeso ou obesidade em crianças é essencial, pois o impacto benéfico das 

intervenções depende do início da conduta. 

 As complicações da obesidade em crianças e adolescentes pode afetar 

praticamente todos os principais órgãos. O IMC elevado aumenta o risco de doenças 

cardiovasculares e metabólicas e alguns cânceres; também é importante fator de 

risco modificável para controle da glicemia e do diabetes. A história e o exame físico 

devem triar para muitas potenciais complicações observadas entre pacientes obesos 

(tabela 1), além de síndromes específicas associadas à obesidade (tabela 2). As 

complicações médicas são muitas vezes relacionadas com o grau de obesidade e, 

geralmente, diminuem durante a gravidez ou desaparecem com a redução de peso. 

A obesidade está associada à presença de precursores de doença cardíaca 

coronariana, que já são evidentes em crianças de 12 e 13 anos. O diabetes tipo 2 

também está aumentando em crianças3. 

 



                                                                                                      

TABELA 1: Complicações da Obesidade 

 
Fonte: Nelson et al., 2017, p. 91 

TABELA 2:  Doenças Associadas à Obesidade Infantil 

 
Fonte: Nelson et al., 2017, p. 91 

 Conforme o Ministério da Saúde do Brasil, crianças obesas têm mais chances 

de virar adultos também obesos. A consequência de obesidade na infância para a 



                                                                                                      

vida adulta é o aparecimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, 

que podem matar precocemente no período de grande produtividade na fase adulta4. 

Diante disso, a terapia e a agressividade do tratamento devem basear-se em 

fatores de risco, incluindo a idade, gravidade do sobrepeso e obesidade e 

comorbidades, bem como na história familiar e suporte. O objetivo principal para 

todas as crianças com obesidade não complicada e peso para altura de aumento 

rápido é atingir padrões alimentares e de atividades saudáveis. Para crianças com 

uma complicação secundária, o tratamento específico da complicação é um objetivo 

importante Os programas de tratamento da obesidade infantil e do adolescente 

podem levar à perda de peso sustentada e diminuição do IMC quando o tratamento 

se concentra em mudanças comportamentais e é centrado na família Alterações 

simultâneas em padrões dietéticos e de atividade físicas são mais propensas a 

serem bem sucedidas3. 

Nesse caso, o estabelecimento de metas precisa ser específico e atingível. 

Em vez de recomendar que a criança vá a pé ou de bicicleta para a escola, sugira ir 

a pé ou de bicicleta para a escola dois ou mais dias da semana. Em vez de 

recomendar que a criança assista menos televisão, sugira não assistir TV nos dias 

de escola. É importante manter metas simples e definir um ou dois objetivos de curto 

prazo de cada vez. Além disso, os fatores de risco comportamentais precisam ser 

identificados, como o uso de alimentos com altos teores de açúcar como 

recompensa de alguma atividade desempenhada com sucesso ou como 

compensação pelo fracasso. Ajudar a família a pensar alternativas saudáveis é 

importante3.  

As famílias precisam ser orientadas sobre padrões alimentares apropriados 

para a idade e saudáveis, começando com a promoção da amamentação. Para os 

lactentes, a transição para alimentos complementares e de mesa e a importância de 

refeições singulares e lanches, versus o comportamento de estar constantemente 

ingerindo pequenas porções de alimentos, deve ser enfatizada. Limitar a ingestão de 

uma quantidade apropriada de alimentos para a idade deve ser incentivada. As 

crianças devem ser ensinadas a reconhecer indícios de fome e saciedade, guiadas 

por porções razoáveis e escolhas alimentares saudáveis pelos pais. Tigelas 

menores devem ser utilizadas e as crianças nunca devem comer diretamente de um 

saco ou caixa. A regra deve ser nenhum suco ou refrigerante. As crianças nunca 



                                                                                                      

devem ser forçadas a comer quando não querem e a ênfase exagerada na comida 

como recompensa deve ser evitada3. 

Da mesma maneira, a importância da atividade física deve ser enfatizada. 

Para algumas crianças, esportes organizados e atividades baseadas na escola 

proporcionam oportunidades para a atividade divertida, enquanto para outros um 

foco nas atividades da vida diária, como aumento da caminhada, uso de escadas e 

um brincar mais ativo, pode ser mais bem recebido. O tempo gasto em 

comportamentos sedentários, como ver televisão e jogar videogames ou jogos de 

computador, deve ser limitado. A televisão no quarto das crianças está associada a 

mais tempo de televisão e com maiores taxas de excesso de sobrepeso, e os riscos 

dessa prática deve ser discutido com os pais. Os médicos podem ajudar as famílias 

a buscar alternativas para atividades sedentárias, especialmente para famílias com 

impedimentos para atividade, como bairros inseguros ou falta de supervisão depois 

da escola3.  

Terapias mais agressivas são consideradas apenas para aqueles que não 

responderem a outras intervenções. Esse tipo de tratamento inclui uma abordagem 

sistemática que promove intervenções multidisciplinares breves no consultório para 

crianças obesas, bem como a redução de peso. Antes de matricular qualquer 

paciente em um programa de perda de peso, o médico deve dar uma ideia clara das 

expectativas daquele indivíduo. Os pacientes com expectativas irrealistas não 

deveriam ser inscritos até que elas fossem alteradas para metas realistas e 

atingíveis. Usando o mnemônico descrito, o médico deve orientar o paciente que 

busca a redução de peso a criar metas SMART (Specific, Measurable, Attainable, 

Realistic and Timely): específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e oportunas3.  

O tratamento cirúrgico pode ser definido como uma solução preferida e de 

custo eficaz para determinadas crianças e adolescentes. O papel da cirurgia 

bariátrica no tratamento de crianças ou adolescentes obesos é controverso. As 

preocupações sobre a cirurgia para tratar a obesidade em populações jovens 

incluem se o procedimento é ou não custo-efetiva; como garantir o crescimento 

saudável na passagem para a idade adulta; que serviços de apoio são necessários 

após a cirurgia; adesão ao esquema de nutrição adequado no pós-operatório; e 

participação em consultas para acompanhamento e cuidado de longo prazo. Há 

evidências muito limitadas disponíveis para estimar adequadamente a segurança, 

eficácia, relação custo-eficácia ou durabilidade de longo prazo da cirurgia bariátrica 



                                                                                                      

em crianças em crescimento. As evidências existentes sugerem que a cirurgia 

bariátrica em adolescentes gravemente obesos resulta em perda de peso 

significativa e melhoras de comorbidades e qualidade de vida. Complicações pós-

operatórias (físicas e psicológicas), adesão e acompanhamento podem ser mais 

problemáticos em adolescentes do que em adultos, e dados de longo prazo sobre 

segurança, eficácia e custo permanecem em grande parte sem evidências3. 

 Altos custos assistenciais têm sido descritos na literatura. A obesidade custou 

à nação 147 bilhões de dólares em custos médicos nos Estados Unidos3. O excesso 

de peso e a obesidade influenciaram positivamente nos gastos privados em saúde 

das famílias brasileiras, uma vez que a presença e o aumento do número de 

indivíduos com excesso de peso e obesidade nos domicílios resultaram em maiores 

gastos com medicamentos e planos de saúde5. Em 2011, os custos atribuíveis à 

obesidade totalizaram R$ 487,98 milhões representando 1,9% dos gastos com 

assistência à saúde de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) brasileiro. A despesa com obesidade mórbida, que atinge 1,5 milhão de 

adultos brasileiros, é proporcionalmente 4,3 vezes maior do que o da obesidade. Os 

custos da obesidade mórbida perfizeram 23,8% dos custos da obesidade (R$ 116,2 

milhões), apesar de sua prevalência ser 18 vezes menor. Os gastos com a cirurgia 

bariátrica no Brasil foram de R$ 31,5 milhões, sendo que o custo da obesidade para 

o SUS em 2011 foi de quase meio bilhão de reais6. O tratamento das doenças 

relacionadas ao sobrepeso e a obesidade acarretaram em um número substancial 

nas despesas, sendo que no Brasil este dispêndio chega a ser de 5% dos gastos 

destinados a saúde8.  

O quadro epidemiológico nutricional do Brasil deve apontar para estratégias 

de saúde pública capazes de dar conta de um modelo de atenção para desnutrição 

e obesidade, integrando consequências e interfaces das políticas econômicas dentro 

do processo de adoecer e morrer das populações1. Além disso, para enfrentar a 

epidemia da obesidade, as políticas públicas devem proporcionar ambientes 

estimuladores, que apoiem e mantenham padrões saudáveis de alimentação e 

atividade física, enfatizando que tais atitudes devem ir além de informar e educar a 

população. Diversas são as ações propostas pelo governo brasileiro para organizar 

políticas voltadas para a área de nutrição e atividade física que visam à prevenção e 

o tratamento da obesidade. No entanto, essas intervenções acabam atendendo 



                                                                                                      

situações imediatas e específicas, permanecendo o desafio para que sejam 

consolidadas de forma universal8.    

Faz-se necessário um olhar mais ampliado na busca de políticas públicas 

realmente eficazes, pensadas em longo prazo e que possam envolver toda a 

população. Levar em consideração a conscientização sobre a prática de hábitos 

saudáveis, uma vez que intervenções pensadas na perspectiva da promoção da 

saúde terão impacto positivo nos recursos financeiros da saúde pública8.  

 Diante desse cenário, políticas públicas e programas de promoção da saúde, 

visando a hábitos alimentares saudáveis e práticas de atividades físicas regulares, 

são necessários para combater essa realidade. Medidas governamentais já foram 

tomadas a fim de controlar o aumento da prevalência da obesidade entre as 

crianças brasileiras. Nessa lógica, são importantes as políticas públicas que buscam 

atuar na prevenção e no controle da obesidade infantil9.  

Além disso, existem evidências de que a melhor forma de controle da 

obesidade infantil baseia-se na intervenção primária, focada na prevenção e 

proteção à saúde por meio de programas educativos, tendo o ambiente escolar e o 

convívio familiar como os principais norteadores deste desfecho10.  

Por fim, no âmbito do Exército Brasileiro, compete ao Fundo de Saúde do 

Exército (FuSEx) a missão de prestar serviço de saúde de excelência nas áreas 

médica, odontológica e laboratorial, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida da família militar, tendo o Departamento Geral do Pessoal (DGP) – como Órgão 

de Direção – constituindo-se de recursos oriundos das contribuições obrigatórias e 

das indenizações pelos atendimentos médico-hospitalares e ambulatoriais, dos 

militares do Exército, na ativa e na inatividade, dos pensionistas e de seus 

respectivos dependentes - conforme Portaria Ministerial nº 3.055, de 07 de 

dezembro de 19787. 

4 CONCLUSÃO 

A mudança de cenário da população brasileira relacionada ao aumento da 

obesidade infantil tem sido vastamente descrita na literatura. 

Além disso, também são amplamente notificados altos custos relacionados à 

maior prevalência dessa doença. 

Portanto, o aumento da prevalência da obesidade infantil pode gerar grandes 

impactos na gestão financeira do FuSEx, o que demonstra a importância de adoção 



                                                                                                      

de medidas de enfrentamento, como, por exemplo, as focadas na prevenção e na 

proteção à saúde, para contornar as mudanças inerentes à essa nova realidade. 
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