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RESUMO

A obesidade é acúmulo excessivo de gordura corporal, atualmente se destaca, segundo a Organização Mundial de Saúde, como um grande 
problema de Saúde Pública em diversos países. O Brasil é um dos países nos quais os números da Obesidade chamam atenção, principalmente 
quando se refere em Obesidade na Infância. Nos últimos 10 anos as estatísticas do excesso de peso nessa faixa etária tiveram um aumento de 4 
vezes, conforme  apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A adoção de um estilo de vida inadequado com o aumento 
de consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras e a diminuição da prática de exercícios físicos regulares contribuem para o aumento 
desses índices. Uma gama importante de estudos mostra que pessoas com sobrepeso estão mais propensas a doenças como: Diabetes tipo 2, 
Doenças Cardiovasculares, depressão e alguns tipos de cânceres. Diante desses entendimentos, este trabalho teve como objetivo revisar a 
literatura para conhecer os efeitos de programas de exercício físico sistematizado em crianças e adolescentes. Para atingir o objetivo proposto, foi 
realizado um estudo de revisão sistemática que contou com a utilização dos descritores "exercício", "exercício físico", "esporte", "obesidade 
infantil", "obesidade" e "criança". Esses foram utilizados em diferentes ordens e combinações nas bases indexadoras SciELO, Google Acadêmico, 
LATINDEX e LILACS. Foram selecionados somente estudos na língua portuguesa, originais e de intervenção. Os resultados da busca permitiram 
encontrar 12 trabalhos, porém, após aplicação da escala metodológica de PeDRO, somente 5 foram selecionados para compor a revisão. Nesse 
sentido, os resultados evidenciaram três possíveis estratégias a serem utilizadas no combate da obesidade infantil, são elas: exercícios físicos 
sistematizados, aumento da prática esportiva e do nível de atividade física. Logo, há necessidade de que essas estratégias sejam adotadas para 
minimizar o quadro da obesidade infantil no Brasil bem como a melhora da saúde.
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