
ALIMENTAÇÃO 

Criança magra 

demais? 
Calma, isso nem sempre significa falta de saúde. Veja por que o 

acompanhamento do pediatra é fundamental para detectar problemas no 

desenvolvimento 
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Pediatra mede o peso da criança (Foto: Getty Image) 
Salvar 

Miguel, 2 anos e 7 meses, come muito bem, obrigado. Inclusive 

mama no peito. Com 93 cm e 11 quilos, seu desenvolvimento está 

dentro do esperado para a idade. Mesmo assim, a mãe chegou a 



ouvir comentários de parentes a respeito da figura longilínea do 

menino. “Não me preocupei, porque faço o acompanhamento com 

o pediatra e sei que está tudo certo”, afirma a recepcionista Alaine 

Oliveira, 30. Nem sempre as mães lidam com essa questão de 

maneira tranquila, entretanto. Em alguns casos, de fato, 

a magreza em excesso pode indicar alguma doença 

ou problemas no desenvolvimento. E como saber, então, se a 

criança está (ou não) magra demais? 

 

Só pela aparência não basta. Até porque, como mostrou um 

estudo publicado pela Universidade de Coimbra (Portugal) no ano 

passado, um terço dos pais não sabe interpretar corretamente o 

peso dos filhos. “Para identificar se a criança está se 

desenvolvendo normalmente, os pediatras trabalham com gráficos 

que avaliam o peso e a altura, de acordo com a idade e o sexo”, 

explica a pediatra endocrinologista Gabriela Kramer, do Hospital 

Pequeno Príncipe (PR). O que também é conhecido por curva de 

crescimento. Essa análise, segundo a especialista, tem de ser feita 

de maneira individual e levar em conta o histórico familiar. Se os 

pais são magros, por exemplo, é esperado que ela também seja 

por conta da influência genética. Além disso, vale lembrar que 

crianças mais ativas tendem a ser mais magras. 

 

SAIBA MAIS 
Como saber se o meu filho está no peso e altura certos? 

 

A pediatra e educadora parental Loretta Campos, de Goiânia 

(GO), conta que é comum ouvir no consultório a pergunta “meu 

filho está dentro da média?”. A qual ela sempre responde que 

ninguém precisa ser mediano. “Algumas crianças são miúdas e 

outras, grandes. Isso está relacionado ao biotipo. Estar acima ou 

abaixo da média na curva de crescimento não é exatamente ruim, 

desde que exista uma constância no crescimento e no ganho de 

peso”, resume. No entanto, a perda de dois ou mais percentis na 

curva de crescimento serve de alerta e deve ser investigada. 

Pode tomar suplemento? 

https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2018/08/criancas-de-8-anos-ja-gostariam-de-ser-mais-magras-diz-estudo.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2019/02/8-fatores-que-influenciam-no-crescimento-do-seu-filho.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2019/02/dentro-da-curva-altura-do-meu-filho-esta-na-media.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Desenvolvimento/noticia/2019/02/dentro-da-curva-altura-do-meu-filho-esta-na-media.html
https://revistacrescer.globo.com/Alimentacao/noticia/2021/02/como-saber-se-o-meu-filho-esta-no-peso-e-altura-certos.html


Qualquer modificação inesperada na curva de crescimento, seja a 

curto ou a longo prazo, merece atenção: tanto a perda, quanto o 

“estacionamento” do peso. “Especialmente se ela parou de crescer 

também”, diz a pediatra Gabriela. Nesse caso, o pediatra irá 

solicitar diversos exames (sangue, urina, raio-x, etc.) para fazer o 

diagnóstico e intervir de maneira adequada. “Em resumo, nem 

toda criança magra precisa de tratamento. Mas toda criança que 

não ganha peso e não cresce precisa ser investigada”, completa a 

especialista. 

Entre os males que costumam interferir no crescimento estão 

alterações hormonais (como hipertireoidismo, por exemplo), 

problemas gastrointestinais, anemia, doença celíaca e doenças 

hepáticas. Ou até mesmo questões físicas, tal qual Miguel, 4. 

Como o menino tinha as amígdalas e as adenoides aumentadas, 

sofria não só para engolir como também para sentir o cheiro dos 

alimentos. Por conta disso, não comia nada. O que deixava a mãe, 

a advogada Desire Toma, 38, apreensiva obviamente. O 

tratamento da magreza excessiva, apenas quando necessário, vai 

depender do diagnóstico. No caso de Miguel, houve a necessidade 

de uma intervenção cirúrgica. “O pós-operatório foi chato, mas o 

resultado valeu a pena. Hoje ele se alimenta super bem e está 

dentro da curva. Quando estou cozinhando, fica no meu pé! 

Engordou e cresceu bastante, até mesmo o aprendizado evoluiu”, 

comemora Desire. Sendo assim, se você achar que seu filho está 

“magrelo” demais, nada de oferecer vitaminas e remédios para 

abrir o apetite da criança sem indicação médica, ok? 

https://revistacrescer.globo.com/Colunistas/Andreia-Friques-Nutricao/noticia/2021/01/crianca-pode-tomar-suplemento-para-engordar.html


 

Criança sobe na balança para medir o peso (Foto: Getty 

Image) 
Salvar 

Conforme ressalta a nutricionista Carolina Pimentel, doutora em 

Ciências da Nutrição pela Universidade de São Paulo, de modo 

geral, esses suplementos podem ser indicados quando a 

alimentação não supre as necessidades nutricionais. “Mesmo em 



crianças com peso normal ou excesso de peso pode-se encontrar 

carências de vitaminas e minerais que devem ser repostas”, diz. E 

se esse for o caso do seu filho, não se preocupe, que o tratamento 

não irá deixá-lo obeso no futuro, como se acreditava antigamente. 

“Os fatores de risco para o desenvolvimento de obesidade são 

outros: predisposição genética, dietas ricas em calorias e gordura, 

falta de exercícios físicos e alterações endócrinas”, completa a 

nutricionista. 

Firme e forte 

A perda de massa muscular e óssea em virtude de alterações na 

curva de crescimento, de acordo com os especialistas, é pouco 

comum na infância. A não ser em situações mais graves, como 

crianças com desnutrição extrema ou que precisam ficar 

acamadas por um longo período. Normalmente, as atividades do 

dia a dia da criança, como correr, pular, brincar, são o suficiente 

para um desenvolvimento muscular adequado. 

No ano passado, aliás, a Academia Americana de Pediatria fez 

uma revisão de suas diretrizes a respeito dos treinos de resistência 

(como as práticas realizadas nas aulas de educação física, por 

exemplo) na infância e na adolescência. De acordo com a 

entidade, eles são benéficos para crianças de todas as idades, 

desde que sob supervisão adequada. 

Por fim, para manter o peso e a altura dentro do esperado, 

pediatra Gabriela, do Hospital Pequeno Príncipe (PR), indica 

medidas simples e já conhecidas, que vão além das atividades 

físicas: alimentação equilibrada (não em quantidade, e sim em 

qualidade) e bons hábitos de sono (dormir o número de horas 

indicado para a faixa etária, acordar e ir para a cama no mesmo 

horário, evitar telas à noite). Não custa lembrar! 

Outras fontes consultadas: Luanna Munaro, nutricionista, de 

Campo Grande (MS); Núcleo de estudos de prática de atividade 

física e esportes na infância e adolescência da Sociedade de 

Pediatria de São Paulo 



 


