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Fact Sheet #6 

Obesidade infantil e o Direito à saúde  

A Obesidade Infantil é uma das doenças mais prevalentes na idade pediátrica a nível mundial1. 

Segundo o Childhood Obesity Surveillance Initiative for Europe (COSI), em Portugal, 29,6% das 

crianças entre os 6-8 anos têm excesso de peso e 12% são obesas2. 

As desigualdades sociais no acesso a uma alimentação adequada são atualmente um dos 

principais desafios das políticas alimentares e nutricionais3. Além disso, muitos fatores 

ambientais contribuem para a obesidade infantil, tais como: promoção de alimentos poucos 

saudáveis em locais públicos; publicidade alimentar destinada a crianças que invoca alimentos 

com elevado teor em gordura, açúcar e sal; redução da atividade física e do gasto energético 

associado, a par do crescente número de horas dedicado a atividades sedentárias (por exemplo 

ver televisão)4,5,6. 

A Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, o tratado 

internacional de direitos humanos mais amplamente ratificados, estabelece os direitos das 

crianças à proteção, educação, saúde e cuidados de saúde, abrigo e nutrição adequada7
. A 

abordagem dos direitos da criança obriga a reconhecer a obesidade infantil enquanto 

responsabilidade do Estado e como uma questão que deve ser abordada de forma integrada em 

toda a sociedade 8
. 

Destacam-se 5 artigos na Convenção sobre os Direitos da Criança no âmbito da obesidade 

infantil: O artigo 24º afirma que as crianças têm o direito ao mais alto nível possível de saúde e 

que esta premissa exige ao Estado a tomada de medidas adequadas para combater doenças e 

malnutrição, nomeadamente através do fornecimento de alimentos nutricionalmente 

adequados7 e da tomada de medidas relativamente à produção e venda de alimentos que 

promovem o risco de excesso de peso infantil6,8,9; O artigo 17º reconhece o papel dos meios de 

comunicação e exige ao Estado a publicação de orientações para garantir que as crianças sejam 

protegidas de informações prejudiciais à saúde7; Assim, a comercialização de produtos 

alimentares deve ser regulamentada, e sua disponibilidade controlada, especialmente quando 

destinada ao público infantojuvenil. Existe evidência de que o marketing e a publicidade 

influenciam as preferências e os hábitos alimentares, condicionando a família na decisão de 

compra6,8; O artigo 27º prevê que todas as crianças têm o direito a um padrão de vida adequado,  
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de forma a permitir o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social7; À luz do 

artigo 31º, os Estados-Parte reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres e de 

participar em atividades recreativas adequados à sua faixa etária7;  

Finalmente, o artigo 3º afirma que em todas as decisões tomadas por autoridades 

administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar o melhor interesse da criança 

primário6. Assim, surge o desafio para uma abordagem equilibrada entre os interesses 

comerciais e a saúde das crianças6,8,10.  

A Convenção sobre os Direitos da Criança reafirma a importância da alimentação saudável e da 

atividade física para o desenvolvimento adequado e bem-estar da criança. Os Estados têm a 

obrigação de implementar, monitorizar, e avaliar políticas e legislação local para ajudar a 

alcançar este objetivo, sendo praticável com alinhamento e integração de esforços sustentados 

de todos os setores da sociedade8,10. 

 

Palavras-chave: Direito das crianças, Obesidade infantil e Nutrição 
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Aviso Legal 

Esta Fact Sheet enquadra-se numa categoria de serviço público e tem um carácter meramente informativo. Qualquer conteúdo 

desenvolvido pelo Laboratório de Nutrição não pretende substituir a função do Nutricionista. Para verificar se o seu Nutricionista está 

registado consulte www.ordemdosnutricionistas.pt/registoNacional.php?cod=0C. 
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