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Abstract
Objectives: This study aimed to assess the quality of systematic reviews on prevention and
non-pharmacological treatment of overweight and obesity in children and adolescents.
Data source: A search was done in electronic databases (Medline via PubMed, Web of Science,
Scopus, LILACS, the Cochrane Library, and Clinical Trials), including only systematic reviews
with meta-analysis. Reviews were selected by two researchers, and a third one solved the
divergences. PRISMA statement and checklist were followed.
Summary of data: A total of 4574 records were retrieved, including 24 after selection. Six
reviews were on obesity prevention, 17 on obesity treatment, and one on mixed interventions
for prevention and treatment of obesity. The interventions were very heterogeneous and showed
little or no effects on weight or body mass index. Mixed interventions that included dieting,
exercise, actions to reduce sedentary behavior, and programs involving the school or families
showed some short-term positive effects. Reviews that analyzed cardiovascular risk factors
demonstrated significant improvements in the short-term.
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BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

386

Bahia L et al.
Conclusion: The systematic reviews of interventions to prevent or reduce obesity in children
and adolescents generally showed little or no effects on weight or body mass index, although
cardiovascular profile can be improved. Mixed interventions demonstrated better effects, but
the long-term impact of obesity treatments of children and adolescents remains unclear.
© 2018 Sociedade Brasileira de Pediatria. Published by Elsevier Editora Ltda. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).
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Visão geral das meta-análises sobre prevenção e tratamento da obesidade infantil
Resumo
Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade das revisões sistemáticas sobre
prevenção e tratamento não farmacológico do sobrepeso e da obesidade em crianças e adolescentes.
Fontes de dados: Foi realizada uma busca em bases de dados eletrônicas (Medline via Pubmed,
Web of Science, Scopus, LILACS, The Cochrane Library e Ensaios Clínicos), incluindo apenas
revisões sistemáticas com meta-análise. As revisões foram selecionadas por dois pesquisadores
e um terceiro resolveu as divergências. A lista de recomendações do PRISMA foi seguida.
Síntese dos dados: Foram identificados 4.574 publicações, e 24 foram incluídas após seleção.
Seis publicações eram sobre prevenção da obesidade, 17 sobre tratamento da obesidade e 1
sobre intervenções mistas para prevenção e tratamento da obesidade. As intervenções eram
muito heterogêneas e mostraram pouco ou nenhum efeito sobre o peso ou índice de massa
corporal. Intervenções mistas que incluíam dieta, exercícios, ações para reduzir o comportamento sedentário e programas que envolviam a escola ou as famílias mostraram alguns efeitos
positivos de curto prazo. Revisões que analisaram fatores de risco cardiovascular demonstraram
melhoras significativas em curto prazo.
Conclusão: As revisões sistemáticas de intervenções para prevenir ou reduzir a obesidade em
crianças e adolescentes geralmente mostraram pouco ou nenhum efeito sobre o peso ou índice
de massa corporal, embora o perfil cardiovascular possa ter melhorado. Intervenções mistas
demonstraram melhores efeitos, mas o impacto em longo prazo dos tratamentos da obesidade
de crianças e adolescentes ainda não está claro.
© 2018 Sociedade Brasileira de Pediatria. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo
Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.
0/).

Introdução
Atualmente, a obesidade é responsável por cerca de 5% de
todas as mortes no mundo.1 Se essa prevalência persistir em
sua trajetória atual, quase metade da população mundial
adulta terá sobrepeso ou obesidade até 2030.1 A obesidade
é uma das três principais cargas sociais globais geradas pelos
seres humanos, junto com tabagismo e violência armada,2
e tem enormes custos pessoais, sociais e econômicos para
a sociedade e todos os sistemas de saúde.3 A prevalência
de sobrepeso e obesidade na infância aumentou substancialmente em todo o mundo em menos de uma geração.
Alguns países de baixa e média renda relataram aumentos
semelhantes ou mais rápidos na obesidade infantil do que
os países de alta renda, apesar dos altos níveis contínuos de
desnutrição.4---6
A prevalência global de obesidade padronizada por idade
aumentou de 0,7% em 1975 para 5,6% em 2016 em meninas
e de 0,9% em 1975 para 7,8% em 2016 em meninos.7
Essa prevalência crescente de obesidade infantil está
associada a um aumento da incidência de fatores de risco
cardiovasculares, obesidade em adultos e comorbidades
relacionadas à obesidade.8,9 Há uma necessidade urgente

de identificar intervenções preventivas e terapêuticas
eficazes que possam ser direcionadas a crianças, famílias,
toda a população e no ambiente obesogênico.10
A fim de esclarecer as evidências científicas disponíveis
sobre prevenção e tratamento da obesidade em crianças e
adolescentes, fizemos uma avaliação de qualidade de todas
as revisões sistemáticas com meta-análise publicadas até o
momento e resumimos os resultados.

Métodos
Estratégia de busca
A busca foi feita nas seguintes bases de dados eletrônicas:
Medline via Pubmed, Web of Science, Scopus, Lilacs, The
Cochrane Library e Clinical Trials.
A seleção dos descritores usados foi feita mediante consulta no MeSH (Pubmed’s Medical Subject Headings). A
busca foi feita em inglês, até 26 de outubro de 2017,
e usou três blocos de conceitos: o primeiro, com termos relacionados à obesidade e aos tratamentos não
farmacológicos para obesidade; o segundo, com termos
relacionados ao tipo de desenho do estudo (ensaio,
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Figura 1

Fluxograma da seleção do estudo.

randomizado*); e o terceiro, termos relacionados à faixa
etária de interesse (adolescente*, criança*, pré-escolar*,
escolar*)(tabela suplementar S1). Os limites de pesquisa de
data ou tamanho da amostra não foram usados.
O modelo Pico padronizado é mostrado abaixo:
P --- Obesidade ou sobrepeso, crianças e adolescentes
I --- Qualquer intervenção, exceto tratamento farmacológico
C --- Sem intervenção
O --- Índice de massa corporal (IMC), peso, circunferência
da cintura e fatores de risco cardiovascular

conhecida por sua confiabilidade e reprodutibilidade (tabela
suplementar S2).12 A ferramenta Amstar 2 consiste em 16
itens no total e avalia o grau de confiança nos resultados das
revisões sistemáticas. A ferramenta não gera um escore de
qualidade, mas uma recomendação de um nível de confiança
maior ou menor nos resultados.
Os artigos foram avaliados por dois revisores (CWS e KS);
em caso de discordância entre os dois, um terceiro tomou a
decisão final (LB).

Critérios de elegibilidade e extração de dados

No geral, identificamos 4.574 registros e, após a exclusão
de duplicatas e títulos não elegíveis, 24 revisões sistemáticas foram incluídas. Seis revisões não meta-analisaram
seus resultados e foram excluídas.13---18 O fluxograma detalhado do processo de seleção dos estudos é apresentado
na figura 1. As revisões foram classificadas com base na
abordagem preventiva ou de tratamento e os resultados são
apresentados considerando essa classificação.
As principais características dos 24 estudos incluídos
estão descritas nas tabelas 1-5. Apenas quatro (16,7%) estudos foram classificados como de alta qualidade, quase 80%
(n = 19) dos estudos incluídos foram considerados como uma
revisão de baixa qualidade extrema (n = 7) ou revisão de
baixa qualidade (n = 12). As respostas para as perguntas do
Amstar 2 de cada estudo estão disponíveis como suplemento
(tabela suplementar S2).
Das 24 revisões, seis eram sobre prevenção da obesidade,
17 sobre tratamento da obesidade e uma revisão incluiu
intervenções mistas, para prevenção e tratamento da obesidade (tabela 1). Onze (46%) dos estudos incluídos foram
publicados nos últimos cinco anos. A maioria das revisões
incluiu crianças e adolescentes até 18 anos; cinco (21%)
consideraram apenas crianças. O tipo de intervenção e
ambiente do estudo foi altamente diversificado e a duração
da intervenção variou de 2,5 a 72 meses. Os desfechos
descritos foram peso, IMC, Z-escore do IMC, conteúdo de
gordura, distribuição de gordura, medidas antropométricas

Os critérios para inclusão dos artigos foram os seguintes:
(a) estudos que avaliaram intervenções não farmacológicas
para perda de peso ou prevenção da obesidade em crianças
ou adolescentes com sobrepeso ou sobrepeso/obesidade;
(b) revisão sistemática com meta-análise. Os critérios de
exclusão foram estudos que não fizeram meta-análise dos
resultados. Os artigos foram selecionados por dois revisores
(GAA e LAB), inicialmente com base na leitura dos títulos,
depois na leitura dos resumos e, posteriormente, dos artigos
completos. Em caso de desacordo entre os dois revisores, um
terceiro revisor tomou a decisão final sobre a inclusão (LB).
As referências bibliográficas dos estudos encontrados nessas
bases de dados também foram revisadas.
Os autores seguiram as recomendações e a lista de
verificação Prisma (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metanalyses) na elaboração desta revisão
sistemática.11

Avaliação de qualidade e risco de viés
A ferramenta Amstar 2 (A Measurement Tool to Assess
Systematic Reviews) foi usada para avaliar a qualidade das evidências, por ter sido amplamente aceita e
usada por instituições profissionais de saúde e ser bem

Resultados
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Tabela 1

Características de todas as revisões incluídas

Autor/data

Data
avaliada até

População

Intervenções

Comparação de
intervenções

Desfechos

O-Meara et al.,
199818

Jan 1997

Crianças e adultosa

Intervenções dietéticas, comportamentais e
de exercícios.

Sem intervenção

Snethen et al.,
200642

1980 a 2002

Sobrepeso/obesidade
(6-16a)

Nenhuma intervenção ou
controle de lista de
espera

Atlantis et al.,
200614

2004

Sobrepeso/obesidade
(< 18a)

Collins et al.,
200626

1975 a 2003

Sobrepeso/obesidade
(< 18a)

Young et al.,
200734

ND

Obesidade
(5 -12a)

McGovern
et al., 200840

Feb 2006

Sobrepeso/obesidade
(2---18a)

Kamath et al.,
200820

Fev. 2006

Crianças e
adolescentes
(2 -18a)

Katz et al.,
200821

1966 a
Out. 2004

Sobrepeso/obesidade
(3 -18a)

Qualquer intervenção com atividade,
instrução, treinamento ou programa
implantado com a finalidade de ajudar a
criança com excesso de peso a perder peso
Pelo menos um braço de tratamento com
exercício ou atividade física foi investigado
isoladamente ou como um complemento a
um tratamento alternativo
simultaneamente prescrito para o grupo
controle/de comparação (por exemplo,
exercício mais ingestão calórica de
1000 kcal / dia vs. ingestão calórica de
1000 kcal / dia).
Intervenção dietética sozinha ou em
combinação com modificações no estilo de
vida e / ou terapias psicológicas
Técnicas comportamentais ou
cognitivas-comportamentais com
envolvimento familiar
Intervenção farmacológica (Sibutramina,
Orlistat, Metformina), intervenção dietética
apenas, intervenção com atividade física
apenas, intervenção dietética e
intervenção com atividade física.
Aumento da atividade física ou diminuição
da atividade sedentária ou aumento do
comportamento dietético saudável ou
redução do comportamento dietético não
saudável
Intervenção em nutrição e atividade física

Peso, conteúdo de
gordura e distribuição de
gordura
Peso

Sem exercício

Percentagem de gordura
corporal, peso corporal,
obesidade central,
circunferência da cintura

Sem intervenção

Peso

Sem intervenção

Porcentagem de
sobrepeso, peso, IMC ou
escore-Z do IMC
IMC, porcentagem de
excesso de peso,
porcentagem de massa
livre de gordura e
adiposidade visceral
Comportamento
dietético e IMC

Sem intervenção

Sem intervenção

Sem intervenção

IMC
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(Continuação)

Autor/data

Data
avaliada até

População

Intervenções

Comparação de
intervenções

Desfechos

Harris et al.,
200936

Jan 1966 a
Set 2008

Peso normal,
sobrepeso
e obesidade
(5 -18a)

Atividade física com base escolar

Sem intervenção

Kanekar et al.,
200841

2000 a 2007

Sobrepeso/obesidade
(< 18a)

Intervenções escolares na obesidade infantil

Kesten et al.,
201122

1990 a Fev.
2010

Luckner et al.,
201223
Lavelle et al.,
201231

Nov. 2008

Meninas com
sobrepeso/obesidade
(7 -11a)
Sobrepeso
(≤ 18a)
Sobrepeso/obesidade
(≤ 18a)

Friedrich
et al., 201228

1998 a Ago.
2010

Atividade física, dieta ou modificação do
estilo de vida dentro do ambiente da
escola, da família ou da comunidade
Atividade física, educação, nutrição ou
redução do tempo de TV
Atividade física e / ou nutrição e / ou
comportamento sedentário no ambiente
escolar
Atividade física e/ou educação nutricional

Nenhuma intervenção ou
atividade escolar usual
ou materiais escritos
Sem intervenção

IMC e medidas
antropométricas
(porcentagem de
gordura corporal,
circunferência da
cintura, relação
cintura-quadril,
espessura da dobra
cutânea tricipital e da
dobra cutânea
subescapular)
BMI

Ho et al.,
201230

1975 a 2010

Sbruzzi et al.,
201324

Maio 2012

Fev. 2011

Crianças e
adolescentes (4
a 19a)a
Sobrepeso/obesidade
(≤ 18a)

Peso normal,
sobrepeso ou
obesidade
(6-12a)

Programas de intervenção no estilo de vida
incorporando um componente nutricional
ou dietético

Intervenções educativas (estratégia de
intervenção feita na escola e / ou família)
durante pelo menos 6 meses

Sem intervenção

IMC e atividade física e
comportamento
nutricional
IMC

Sem intervenção

IMC

Sem intervenção

IMC

Sem tratamento ou
controle de lista de
espera, cuidados
habituais ou
aconselhamento mínimo
ou materiais
educacionais escritos
sobre dieta e sobre
atividade física
Cuidados habituais ou
nenhuma intervenção
para prevenção ou
tratamento da obesidade
infantil

IMC, escore-Z do IMC,
lipídeos, glicemia,
insulina e pressão
arterial
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IMC, escore-Z do IMC,
peso, circunferência da
cintura (cm), pressão
arterial, colesterol total
e lipoproteína de alta
densidade-colesterol
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Tabela 1

(Continuação)

Autor/data

Data
avaliada até

População

Intervenções

Comparação de
intervenções

Desfechos

Ho et al.,
201337

1975 a 2010

Sobrepeso/obesidade
(≤ 18a)

Programas de intervenção dietética, dieta
mais exercício ou intervenção somente com
exercício

Dieta apenas vs. dieta
mais intervenção com
exercício; dieta apenas
vs. intervenção apenas
com exercício

Ajie et al.,
201413

Jan 2002 a
Ago 2013

Adolescentes
(12-18a)a

Educação baseada na Internet ou
intervenção comportamental através de um
computador pessoal ou laptop

Sem intervenção

Gow et al.,
201429

1975 a 2013

Sobrepeso/obesidade
(≤ 18y)

Intervenções dietéticas com diferentes
conteúdos de macronutrientes

van Hoek
et al., 201433

15 de Abril
de 2012

Sobrepeso/obesidade
(3 -8a)

Kelishadi et al.,
201416

2000 a 2012

Sobrepeso/obesidade
(2-18a)

Liao et al.,
201438

Julho 2012

Peso normal,
Sobrepeso/obesidade
(≤ 18a)

Programa de tratamento multicomponente,
incluindo educação dietética e atividade
física e terapia comportamental ou
programas de tratamento com educação
combinada dietética e de atividade física
somente
Intervenções na comunidade, na família, na
escola e na clínica ou uma combinação
delas
Reduzir o comportamento sedentário
(redução de TV / DVD / VCR, jogar vídeo /
jogos de computador sedentários e tempo
sentado em geral) e / ou aumentar a
atividade física e / ou melhorar os hábitos
dietéticos

Dieta pobre em
carboidratos vs. dieta
pobre em gordura; Dieta
com aumento de
conteúdo proteico vs.
dieta proteica padrão;
dieta rica em gordura vs.
dieta com conteúdo de
gordura padrão
Alguns estudos com
grupos controle (sem
intervenção) e outros
sem grupos controle

IMC, porcentagem de
gordura corporal, massa
magra corporal,
lipoproteína de alta
densidade-colesterol,
lipoproteína de baixa
densidade-colesterol,
triglicérides, glicemia e
insulina
Composição da dieta,
conhecimento
nutricional, IMC,
escore-Z do IMC, peso e
comportamento
sedentário
IMC, escore-Z do IMC

Escore-Z do IMC

Peso, IMC, escore-Z do
IMC

Controle: algumas
informações
relacionadas à
prevenção de não
obesidade; programação
usual; somente avaliação

IMC

Bahia L et al.

Sem intervenção

(Continuação)

Autor/data

Data
avaliada até

População

Intervenções

Comparação de
intervenções

Desfechos

Martin et al.,
201439

Maio de
2013

Sobrepeso/obesidade
(3-18a)

Intervenções de estilo de vida

Ruotsalainen
et al., 201532

Jan 1950 a
Ago 2013

Sobrepeso/obesidade
(≤ 18a)

Atividade física ou exercício junto com
aconselhamento ou práticas dietéticas

Cuidado padrão,
controle de lista de
espera, nenhum
tratamento ou controle
de atenção
Controle com
tratamento padrão nenhum tratamento
relacionado
à atividade física

Desempenho escolar,
IMC, escore-Z do IMC e
DP do IMC e medidas de
gordura corporal por DXA
e BIA
Nível de atividade física,
IMC ou sintomas
psicológicos

Hung et al.,
201519

ND

Crianças e
adolescentes
(6-18 a)a

ND

IMC e espessura das
dobras cutâneas

Foster et al.,
201515

Julho 1948 a
Julho 2014

Sobrepeso/obesidade
(0-6a)

Programas de prevenção da obesidade
infantil com base escolar (componente
nutricional e / ou componente da atividade
física e / ou envolvimento dos pais e / ou
envolvimento de especialista)
Aconselhamento dietético, atividades
físicas, gestão comportamental, e uma
entrevista motivacional

Sessões educacionais

Ling et al.,
201617

1966 a Fev
2015

Pré-escolares (2---5a)a

IMC, percentil do IMC
ou alguma iteração de
porcentagem, sobrepeso
ou obesidade utilizando
altura, peso e
circunferência
da cintura
IMC, circunferência da
cintura, dobras
cutâneas, gordura
corporal

Colquitt et al.,
201627
Murray et al.,
201735

Mar 2015

Sobrepeso/obesidade
(0-6a)
Sobrepeso/obesidade
(10-19a)

Kim et al.,
201725

Abril 2015

Dez 2014

Crianças e
adolescentes
(6-18a)

Intervenção no estilo de vida (qualquer
intervenção que vise melhorar
comportamentos, incluindo tempo de tela,
atividade sedentária, atividade física, dieta
e / ou sono)
Dieta, atividade física e intervenções
comportamentais
Intervenções de manejo de peso com
múltiplos componentes (componentes
comportamentais, dietéticos e atividade
física)
Intervenção baseada em esportes

Controle

IMC, escore-Z do IMC
Autoestima e escore-Z
do IMC

Peso

391

IMC, índice de massa corporal; DXA, absorciometria de raios X de dupla energia; BIA, análise de impedância bioelétrica.
a Nenhuma informação sobre o estado nutricional no início do estudo.

30 minutos de atividade
física estruturada por
dia; Cuidados usuais;
lista
de espera
Nenhuma intervenção
ou cuidados habituais
Sem controle de
tratamento
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Tabela 2

Resultados das revisões sobre prevenção da obesidade (diferença média padronizada)

Estudos de prevenção

Duração da
intervenção
(meses)

Kamath et al., 200820
≥6
Atividade física
Dieta
Estilo de vida combinado
ND
Katz et al., 200821
Grupo controle
Educação nutricional vs. controle
Redução de TV vs. controle
Atividade física vs. controle
Envolvimento familiar + educação nutricional +
atividade física vs. controle
Envolvimento familiar + componente
ambiental + educação nutricional +
atividade física vs. controle
Somente meninas: atividade física vs. controle
Somente meninas: educação nutricional +
atividade física vs. controle
Somente meninos: educação nutricional +
atividade física vs. controle
Somente meninas: atividade física vs.
educação nutricional + atividade física
Somente meninos: atividade física vs.
educação nutricional + atividade física
Luckner et al., 201223
ND
Atividade física
Educação
Nutrição
Atividade física + educação
Atividade física + educação + nutrição
Redução do comportamento sedentário
Sbruzzi et al., 201324
≥6
Intervenção educativa vs. cuidados habituais
ou sem intervenção

Participantes
(Idade/Número)

2-18 a (ND)

Número de
estudos
incluídos

Resultados
IMC
DMP (CI95%)

Z-escore do IMC
DMP (CI95%)

Peso
DMP (CI95%)

IMCPercentil

34
0,01 (−0,06; 0,08)
−0,04 (−0,16; 0,08)
−0,03 (−0,07; 0,01)

3-18a (13.029)

8
−0,29 (−0,45; −0,14)
−0,39
−0,35
1,87
−0,20 (−0,41; 0,00)
−0,16 (−0,32; 0,00)

−0,38 (−0,74; −0,02)
−0,53 (−1,37; 0,30)
−0,22 (−0,32; −0,12)
−0,53 (−1,37; 0,30)
−0,14 (−0,17; 0,44)
0-18a (ND)

68
−0,15 (−0,33; −0,03)
−0,15 (−0,24; −0,07)
−0,14 (−0,55; −0,27)
−0,19 (−0,37; −0,02)
−0,1 (−0,77; −0,04)
−0,27 (−0,4; −0,13)

6-12a (23.617)

−0,7 (−1,05; −0,31)
0,13 (−0,04; 0,3)
−1,07 (−2,27; 0,13)
0,78 (−0,29; 1,86)
0,08 (−0,68; 0,84)

8
−0,86 (−1,59;
−0,14)

−0,06 (−0,16;
0,03)
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Os dados são expressos como diferença média padronizada - DMP. ND, não disponível.
Kamath et al.20 : Intervenções combinadas de estilo de vida = intervenções que incluem mudanças dietéticas e intervenções com atividade física.
Luckner et al.23 : Atividade física = exercício regular; Educação = informação ou ensino sobre comportamento saudável geral ou especificamente relacionado à nutrição, atividade física
ou comportamento sedentário; Nutrição = intervenção consistiu na mudança de pelo menos uma refeição diária principal; redução do comportamento sedentário = visa reduzir o tempo
assistindo a TV (TV), independentemente de outros componentes envolvidos.
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Resultados de revisões sobre prevenção de obesidade (tamanho de efeito)

Estudos de prevenção

Duração da
intervenção
(meses)

Kesten et al., 201122
3
Atividade física, dieta ou
modificação do estilo de vida
dentro do ambiente da
escola, família ou
comunidade com um método
de abordagem qualitativa,
quantitativa ou mista
Hung et al., 201519
< 12 ou ≥ 12
Programas de prevenção da
obesidade infantil de base
escolar
Kim et al., 201725
< 3; 3---6 ou > 6
Intervenção com atividade
física baseada em esportes
no peso corporal de crianças
e adolescentes

Participantes
(Idade/Número)

Número de
estudos incluídos

Desfechos/Resultados

7-11a (ND)
Meninas

30

6-18 a (26.114)

27

6-18a (1.777)

18

Atividade Física, Nutrição,
Conhecimento e atitudes,
Medidas físicas (IMC, peso)
Tamanhos de efeito variaram
de 0,01 a 1,45
66 menor que 0,2, 56 baixo
(0,2), 16 médio (0,5) e dois
alto (0,8)a
IMC
Resumo do tamanho do efeito:
0,039 (IC95% −0,013 a 0,092,
p = 0,145)
Peso corporal
Tamanhos do efeito: 0,52
(IC95%: 0,08 a 0,95, p = 0,021)

Os dados são expressos como tamanho do efeito.
ND, não disponível; IC, intervalo de confiança; IMC, índice de massa corporal.
a Maioria dos resultados não conseguiu produzir tamanhos de efeito médios a grandes.

(circunferência da cintura, relação cintura-quadril, espessura da dobra tricipital, espessura da dobra subescapular),
comportamento alimentar, comportamento sedentário,
comportamento de atividade física e fatores de risco
cardiovascular (pressão arterial, lipídios, glicemia).

Prevenção da obesidade
Sete revisões sistemáticas com meta-análise abordaram as
intervenções para prevenção da obesidade na infância e
adolescência.19---25 Os principais resultados são apresentados
nas tabelas 2 e 3. O número de estudos incluídos em cada
revisão variou de oito a 68. Duas dessas revisões foram baseadas em programas educativos,19,24 uma em intervenção de
atividade física baseada no esporte25 e as quatro ofereceram
intervenções mistas para prevenção, inclusive mudanças
nutricionais, estímulo à atividade física e redução do comportamento sedentário.20---23
Três revisões que abordaram mudanças de comportamento no estilo de vida (nutrição, atividade física
ou ambos),20 intervenções educativas24 e programas de
prevenção da obesidade infantil com base escolar19 não mostraram efeito significativo sobre o IMC em comparação com
o controle. Entretanto, três revisões21---23 mostraram que
as intervenções produziram redução de peso significativa,
embora modesta, em curto prazo: duas mostraram esses
resultados para educação nutricional, redução do tempo de
TV e atividade física, isoladamente ou em combinação com
o envolvimento de um dos pais ou membro da família,21,23
e uma mostrou resultados positivos para atividade física,
dieta ou modificação do estilo de vida no ambiente escolar,
familiar ou na comunidade.22

Tratamento da obesidade
Dezoito revisões sistemáticas com meta-análise abordaram as intervenções para o tratamento da obesidade
na infância e adolescência. Os principais resultados são
apresentados nas tabelas 4 e 5. O número de estudos
incluídos em cada revisão variou de cinco a 61. Dessas
revisões, dez26---35 mostraram que intervenções como dieta,
comportamento familiar, promoção da atividade física,
exercício supervisionado, intervenções no estilo de vida
ou de multicomponentes, educação com base escolar e
dieta pobre em carboidratos26---34 foram associadas à redução
nos principais desfechos. Entretanto, 1124,28,29,32,33,36---40 não
mostraram associação entre as intervenções (intervenção
dietética, promoção da atividade física, treinamento resistido, redução do comportamento sedentário, intervenção no
estilo de vida ou educativa, educação nutricional, dieta rica
em proteínas) e a redução nos principais desfechos.
As intervenções foram baseadas em alterações nutricionais, estímulo à atividade física, redução do comportamento
sedentário, intervenções educativas, isoladamente ou em
combinação, como mostradas a seguir.

Revisões que incluíram intervenções mistas
para tratamento da obesidade
Van Hoek et al.33 mostraram melhoria significativa no
escore-Z do IMC com intervenção multicomponente associada à diminuição dos fatores de risco cardiovascular e
resistência à insulina em crianças. Ao mesmo tempo, Liao
et al.38 não conseguiram demonstrar que as intervenções
multicomponentes foram mais eficazes na redução do IMC
do que as intervenções baseadas apenas no comportamento
sedentário.

Resultados de revisões sobre tratamento de obesidade (diferença média padronizada)

Estudos de tratamento

Collins et al., 200626

Duração da
intervenção
(meses)

Participantes Número de
(Idade/
estudos
incluídos
Número)

NA

≤ 18a
(2.262)

Resultados
IMC
DMP (IC95%)

IMC Z-escore
DMP (CI95%)

≥ 2,5

5-12a (666)

16
−0,62 (−0,79;
−0,44)
−0,52 (−1,49;
0,44)
−0,18 (−0,75;
−0,38)

Grupo controle

Atividade física vs. controle
Friedrich et al., 201228
Atividade física
Educação nutricional
Atividade física + educação nutricional
Ho et al., 201230
Intervenção de estilo de vida vs. controle (A)

ND

2-18a (ND)

61
−0,22 (−0,56; 0,11)
−0,02 (−0,21; 0,18)
0,02 (−0,35; 0,39)
−0,17 (−0,40; 0,05)

≥6

5-18a
(18.141)

15

≥3

≤ 19a
(9.997)

23

−0,05 (−0,19; 0,10)

−0,02 (−0,08; 0,04)
−0,03 (−0,10; 0,04)
−0,37 (−0,63; −0,12)
1-24

≤ 18a (ND)

32
−1,25 (−2,18; −0,32) −0,10 (−0,18;
−0,02)
−1,30 (−1,58; −1,03)
−0,92 (−1,31; −0,54)
−2,52 (−5,95; 0,91)

≥ 6-72

≤ 18a
(36.579)

43

−0,06 (−0,10;
−0,02)
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Intervenção de estilo de vida vs. cuidados
usuais (B)
Intervenção de estilo de vida vs. cuidados
usuais (C)
Intervenção de estilo de vida vs. educação por
escrito (B)
Lavelle et al., 201231

IMC
Percentil

−1,82 (−2,40;
−1,23)
−0,64 (−0,89;
−0,39)

Outros tratamentos

McGovern et al., 200840
Intervenção dietética vs. controle
Intervenção com atividade física vs. controle
Redução do comportamento sedentário vs.
controle
Intervenções combinadas de estilo de vida vs.
controle
Harris et al., 200936

Peso
DMP (IC95%)

8

Intervenção dietética vs. controle
Intervenção dietética vs. controle no
seguimento
Young et al., 200734
Comportamental familiar
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Educação de base escolar vs. controle
Somente meninas: educação de escolar vs.
controle
Somente meninos: educação de base escolar
vs. controle
Promoção de atividade física na escola vs.
controle
Educação nutricional + promoção de atividade
física na escola vs. controle
Ho et al., 201337
Intervenções dietéticas + exercício vs. dieta
apenas
Treinamento resistido
Treinamento resistido + treinamento aeróbico
Sbruzzi et al., 201324

Participantes Número de
(Idade/
estudos
Número)
incluídos

Resultados
IMC
DMP (IC95%)

IMC Z-escore
DMP (CI95%)

−0,17 (−0,26; −0,08)
−0,28 (−0,50; −0,06)
−0,17 (−0,26; −0,08)
−0,13 (−0,22; −0,44)

Peso
DMP (IC95%)

IMC
Percentil

−0,17 (−0,29; −0,08)
6 sem-6m

≤ 18a (ND)

12
−0,24 (−0,62; 0,14)
0,40 (0,08; 0,71)
−0,10 (−0,45; 0,26)

≥6

6-12a
(23.617)

18
−0,86 (−1,59; −0,14) −0,06 (−0,16;
0,03)

≥2

≤ 18y

14
1,46 (−2,48; −0,44)

−0,25 (−0,44;
−0,06)

0,57 (−1,44; 2,58)
−0,18 (−0,78; 0,42)

≥6

3-8y (1015)

−0,01 (−0,06;
0,04)
−0,06 (−0,15;
0,02)

11
−0,08 (−0,15;
0,02)
−0,46 (−0,53;
−0,39)
−0,31 (−0,51;
0,02
−0,46 (−0,94;
0,02)
−0,31 (−0,88;
0,27)

ND

≤ 18y (NA)

25
−0,15 (−0,35; 0,04)
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Intervenções educativas vs. cuidados usuais ou
nenhuma intervenção
Gow et al., 201429
Dieta com baixo teor de carboidratos vs. dieta
padrão com baixo teor de gordura (A)
Dieta com baixo teor de carboidratos vs. dieta
padrão com baixo teor de gordura (B)
Dieta com aumento de proteína vs. dieta
padrão de proteína (A)
Dieta com aumento de proteína vs. dieta
padrão de proteína (B)
van Hoek et al., 201433
Intervenção multicomponente de intensidade
muito baixa vs. controle
Intervenção multicomponente de intensidade
moderada ou alta vs. controle
Educação nutricional combinada com terapia
comportamental ou educação de atividade
física - intensidade muito baixa vs. controle
Educação nutricional de intensidade muito
baixa vs. controle
Educação de atividade física de alta
intensidade vs. controle
Liao et al., 201438
Atividade física vs. controle

Duração da
intervenção
(meses)
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Estudos de tratamento

Atividade Física + Redução do comportamento
sedentário
Atividade Física + Redução do comportamento
sedentário + dieta
Martin et al., 201439
Intervenções no estilo de vida vs. cuidados
padrão
Colquitt et al., 201627
Intervenção multicomponente vs. controle (A)

Duração da
intervenção
(meses)

Participantes Número de
(Idade/
estudos
Número)
incluídos

Resultados
IMC
DMP (IC95%)

Peso
DMP (IC95%)

IMC
Percentil

−1,18 (−1,91;
−0,45)
−2,81 (−4,39;
−1,22)

−1,54 (−2,82;
−0,26)
−3,47 (−5,11;
−1,82)

−0,08 (−0,20; 0,02)
−0,06 (−0,15; 0,03)
ND

3-18y (792)

6
0,03 (−0,15; 0,21)

6-24

0-6y (923)

5
−0,26 (−0,37;
−0,16)
−0,38 (−0,58;
−0,19)

Intervenção multicomponente vs. controle (B)
Ruotsalainen et al., 201532
Exercício supervisionado vs. controle
Promoção de atividade física vs. controle
Exercício supervisionado + promoção de
atividade física vs. controle

IMC Z-escore
DMP (CI95%)

3-6

12-18y (NA)

14
−0,36 (−0,64; −0,08)
−0,10 (−0,24; 0,04)
−0,18 (−0,40; 0,03)
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Dados são expressos como diferença média padronizada - DMP.
ND, não disponível.
Collins et al.26 : o grupo controle recebeu cuidados usuais ou nenhuma intervenção.
Young et al.34 : Comportamental familiar = uso de pelo menos uma técnica comportamental ou cognitivo-comportamental para estimular a criança a buscar e manter hábitos físicos e /
ou alimentares saudáveis; Outros tratamentos = tratamentos comportamentais análogos aos grupos comportamentais-familiar sem o envolvimento direto dos pais, Grupo controle = não
definido.
McGovern et al.40 : Intervenções dietéticas = dieta com carga glicêmica reduzida, dieta modificada com economia de proteína, dieta pobre em carboidratos, dieta rica em proteínas e
dieta hipocalórica; combinação de intervenções de estilo de vida = atividade física e modificação da dieta.
Harris et al.36 : Atividade física: a intervenção ocorreu durante o horário de aula regular; Grupo controle = continuou com o currículo de educação física existente na escola.
Ho et al.30 : A = no último ponto de seguimento, B = no final do tratamento ativo. C = no seguimento. Intervenção no estilo de vida = programa que incorpora um componente nutricional
ou dietético; controle = sem tratamento; cuidado usual = aconselhamento mínimo; educação escrita = dieta escrita e materiais de educação em atividade física.
Lavelle et al.31 : Educação com base escolar = promoção de atividade física e / ou redução do comportamento sedentário e / ou educação nutricional.
Ho et al.37 : Intervenções dietéticas = abordagem de restrição calórica, com níveis de energia variando de 900 a 1800 kcal / dia e com combinações variadas de macronutrientes. Outros
utilizaram a Dieta Semáforo, visando limitar o consumo de açúcar adicionado e aumentar a ingestão de fibra alimentar ou fornecer conselhos dietéticos gerais.
Sbruzzi et al.24 : Intervenção educativa = programa com base escolar definido como uma estratégia de intervenção feita na escola e / ou programa de base familiar.
Gow et al.29 : A = fim da intervenção; B = acompanhamento de 2 anos;. Van Hoek et al.33 : intervenção multicomponente = dieta, educação física e terapia comportamental; A intensidade
do tratamento (duração ao longo do período de intervenção) foi categorizada como muito baixa (< 10 horas), baixa (10---25 horas), moderada (26---75 horas) ou alta (> 75 horas).
Liao et al.38 : Comportamentos sedentários = assistir TV / DVD / videocassete, jogar videogames / jogos de computador sedentários e tempo sentado em geral;. Martin et al.39 :Martin:
intervenção no estilo de vida (promoção da atividade física, redução do comportamento sedentário, educação nutricional, intervenções psicológicas).
Colquitt et al.27 : intervenção com multicomponente (nutricional, atividade física e intervenções comportamentais); A = fim da intervenção (6-12 meses); B = 12-18 meses de seguimento
(6-8 meses após a intervenção);
Ruotsalainen et al.32 : controle = cuidado padrão.
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Resultados de revisões sobre o tratamento da obesidade (tamanho de efeito)

Estudos de tratamento

Duração da
intervenção
(meses)

Participantes
(Idade/Número)

Número de
estudos
incluídos

Desfechos/Resultados

Snethen et al., 200642
Alguma forma da
intervenção para perda de
peso: dieta, atividade física,
mudanças comportamentais
e envolvimento dos pais

ND

6 - 16a
Crianças e
adolescentes com
sobrepeso /
obesidade

7

Kanekar et al., 200841
Intervenções de base escolar
na obesidade infantilb

ND

Escolares

5

Murray et al., 201735
Intervenções
multicomponentesc para
controle de peso na
autoestima

2,2 a 6

10-19a (217)
Adolescentes com
sobrepeso /
obesidade

5

Perda de peso
Em sete estudos, houve
14 intervençõesa com tamanho
de efeito
d = 0,95 (IC 95%: 0,79 a 1,11)
Em quatro estudos, houve
7 intervençõesa com tamanho
de efeito d = 1,70 (0,74 a 3,33)
Redução do IMC
Estimativa combinada - Tamanho
do efeito: 0,0649 (IC 95%: −0,29
a 0,16)
Modelo de efeitos aleatórios Tamanho do efeito: 0,179 (IC 95%:
−0,38 a 0,72)
IMC Z-escore
Tamanho de efeito: −0,17 (IC95%:
−0,22 a −0,11)

Os dados são expressos como tamanho de efeito.
ND, não disponível; IMC, índice de massa corporal; IC, intervalo de confiança.
a Exercício, nutrição, dieta e / ou uma combinação deles.
b Promoção de atividade física e / ou modificações dietéticas.
c Estilo de vida, educação em saúde, nutrição, atividade física e / ou uma combinação deles.

Friedrich et al.28 mostraram que apenas as intervenções
que combinam atividade física e educação nutricional tiveram efeitos positivos na redução do IMC, quando comparadas
com as intervenções aplicadas separadamente.
Kanekar et al.41 analisaram apenas estudos feitos nos
Estados Unidos e no Reino Unido e mostraram que as
intervenções com base escolar não estão associadas a
alterações no IMC.
Snethen et al.42 examinaram a eficácia de 14 diferentes combinações de intervenções (dieta, atividade física,
mudança de comportamento e envolvimento dos pais) e
mostraram que o tamanho do efeito para perda de peso era
pequeno. No entanto, programas de intervenção mais longos
produziram melhores resultados.
Revisões que incluíram intervenções dietéticas para
tratamento da obesidade
Duas meta-análises26,40 avaliaram apenas a efetividade das
intervenções dietéticas no tratamento de crianças e adolescentes obesos e demonstraram algum efeito na perda
de peso, embora detalhes sobre a intervenção dietética ou
ingestão alimentar dos participantes tenham sido raramente
descritos nos estudos; portanto, não foi possível avaliar qual
intervenção dietética em particular foi a mais efetiva.
Um estudo29 avaliou a efetividade de dietas com variação
na distribuição de macronutrientes como parte de uma
intervenção de controle de peso em crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade. Uma melhoria na condição
do peso corporal foi alcançada, independentemente da

distribuição de macronutrientes de uma dieta com energia
reduzida.
Em estudos que mediram os resultados cardiometabólicos, foram relatadas melhorias nos níveis de lipídios e glicose
no sangue, resistência à insulina e pressão arterial.29,30
Revisões que incluíram intervenções de atividade física
para tratamento da obesidade
Apenas uma meta-análise avaliou o impacto da atividade
física isolada no tratamento da obesidade36 e não foi capaz
de demonstrar qualquer efeito do exercício isolado sobre
o peso corporal, IMC ou obesidade central. Apenas uma
diminuição moderada no percentual de gordura foi observada com a intervenção da atividade física.
Revisões que incluíram intervenções educativas para
tratamento da obesidade
Sbruzzi et al.24 mostraram que as intervenções educativas
por pelo menos seis meses foram associadas a uma redução
significativa na circunferência da cintura, IMC e pressão
arterial diastólica.

Discussão
O objetivo desta revisão foi ajudar os leitores de revisões
sistemáticas a avaliar de maneira crítica as informações
científicas disponíveis sobre a prevenção e o tratamento não
farmacológico de sobrepeso e obesidade na infância e adolescência. Esta análise mostrou que 19 (80%) eram de baixa
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ou muito baixa qualidade, de acordo com os critérios da
ferramenta Amstar 2, ou seja, os estudos apresentam baixo
grau de confiança nos resultados. No entanto, quase todos
os autores chamaram a atenção para a heterogeneidade dos
estudos incluídos em suas revisões sistemáticas e a baixa
qualidade de muitos estudos primários, o que compromete
sua tradução em recomendações definitivas em qualquer
contexto.
Os estudos de prevenção demonstraram efeitos pequenos e de curto prazo ou nenhum efeito sobre o peso
corporal.19---23 O envolvimento dos pais e a redução do tempo
de televisão foram as intervenções associadas aos maiores
benefícios.16,19,22---24,34,38
Considerando que os estudos se concentravam no tratamento da obesidade na infância e adolescência, a grande
maioria deles não apresentou efeitos significativos na
redução e manutenção do peso com inúmeras intervenções
bem conhecidas. Alguns resultados positivos foram relatados em intervenções de curto prazo e multicomponentes,
mas nenhuma recomendação definitiva pode ser feita sobre
o tipo ou a duração da intervenção necessários para alcançar
o sucesso em longo prazo. Esses resultados estão de acordo
com o que já é conhecido, considerando o tratamento não
farmacológico da obesidade em adultos.
Apesar da pequena melhoria no peso corporal e na adiposidade em crianças derivadas do aumento da atividade física
nos estudos revisados,20,21,28,32,33,36---38,40 programas estruturados de atividade física podem levar a outros benefícios,
como melhor coordenação motora, saúde esquelética, flexibilidade e capacidade aeróbica, maior autoconfiança,
participação em equipe e inclusão social. Até o momento,
nenhuma conclusão definitiva pode ser feita sobre a eficácia
da atividade física em prevenir ou reduzir a obesidade em
crianças e adolescentes, mas a importância de desenvolver
ações e programas para promover estilos de vida ativos deve
ser o alvo. Além disso, a prática de atividade física regular,
a partir do início da infância ou adolescência, pode prevenir
os estilos de vida sedentários na vida adulta.43
Estudos que avaliaram diferentes abordagens dietéticas não foram capazes de reconhecer os benefícios
de um tipo particular de composição de dieta ou
macronutrientes,20,26,27,29,30,37,38,40 talvez porque os detalhes
sobre a intervenção dietética ou a ingestão de alimentos
pelos participantes raramente foram descritos nos estudos
e houve uma alta heterogeneidade de desenhos e medidas
de desfecho.
A análise atual mostrou muitas limitações nas revisões
publicadas até agora, como a heterogeneidade dos estudos
primários, inclusive a duração da intervenção, envolvimento
dos pais ou não, metas de nutrição, programas de atividade
física, metas educacionais, o que também resulta em grande
dificuldade para um único estudo de meta-análise concluir
sobre a melhor intervenção.
Um aspecto desafiador para estratégias de promoção de
peso saudável é a adesão fora das escolas. A alimentação
saudável é negativamente afetada pela indústria de alimentos através de anúncios e outras estratégias de marketing
para estimular o consumo de alimentos e bebidas com alto
teor de calorias.44 Dispositivos tecnológicos como videogames e computadores atraem as crianças para um estilo de
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vida com pouca atividade física e aumento do consumo de
calorias.45 As intervenções têm melhores resultados quando
a estratégia inclui um componente familiar, pois as crianças
são fortemente influenciadas pelos hábitos dos pais.46 Portanto, as recomendações introduzidas nas escolas devem ser
seguidas em casa, através do exemplo positivo dos pais para
seus filhos, através de uma nutrição saudável e da prática
regular de atividade física.47
Vários fatores contribuem para a obesidade, inclusive
genéticos, ambientais, metabólicos, bioquímicos, psicológicos e fisiológicos.23 Essas relações causais complexas
tornam improvável que qualquer intervenção única seja
bem-sucedida na prevenção ou no tratamento da obesidade. No entanto, embora haja um considerável número
de pesquisas acadêmicas em andamento que avaliam
abordagens preventivas e terapêuticas para a obesidade
infantil, há uma falta de evidências sólidas em estratégias abrangentes para reverter as tendências alarmantes de
obesidade.
Profissionais de saúde, políticos e várias partes interessadas provavelmente precisarão combinar diferentes
abordagens direcionadas a escolas, comunidades, clínicas, locais de trabalho, residências, projetos urbanos,
regulamentação de venda de alimentos e tributação para
controlar a epidemia de obesidade de maneira efetiva.
Existe um consenso crescente de que grandes mudanças nos
níveis populacionais de atividade física e comportamentos
alimentares seriam necessárias para controlar a epidemia
de obesidade, exigem grandes modificações nos ambientes
construídos e alimentar e políticas.48
Mudanças ambientais ou intervenções multiníveis em
toda a comunidade (atributos do ambiente construído,
como recreação e objetivo de transporte) recentemente
mostraram efeitos positivos sobre a atividade física e a
obesidade em crianças.49,50 Além disso, minorias étnicas
e comunidades de baixa renda estão em desvantagem
no acesso a instalações recreativas, estética positiva
e proteção contra o tráfego.48 Além disso, o envolvimento dos formadores de políticas no processo de
modificação do ambiente alimentar e avaliação dos custos e benefícios de programas e políticas elaborados para
essas modificações antes de sua implantação também são
muito importantez.51 Ademais, as ações regulatórias nos
mercados devem ser consideradas nesse contexto. Acreditamos que somente quando uma série de estratégias for
alinhada com a cooperação global poderemos razoavelmente esperar ver melhorias significativas no cenário da
obesidade.

Conclusão
As evidências científicas disponíveis sobre os efeitos de
intervenções clínicas e comportamentais para reduzir a
obesidade são de baixa qualidade, muito heterogêneas e
não conclusivas. Com base nas evidências existentes, qualquer intervenção de componente único para prevenção ou
tratamento da obesidade em crianças e adolescentes provavelmente produzirá efeitos menores e não duradouros no
peso corporal, adiposidade e desfechos cardiometabólicos.

Overview of childhood obesity
O envolvimento de toda a sociedade e do governo, não apenas dos profissionais de saúde, é necessário para alcançar
melhores resultados na prevenção e tratamento dessa perigosa epidemia de obesidade infantil.
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