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RESUMO

A obesidade infantil é uma síndrome multifatorial que envolve fatores
emocionais, ambientais, socioculturais, comportamentais e genéticos. No
contexto da pandemia do COVID-19, as crianças vêm lidando com
situações altamente estressantes que ameaçam a capacidade de
enfrentamento adaptativo. Assim, objetiva-se, por meio deste trabalho,
reunir e analisar sistematicamente o que os estudos recentes
demonstram sobre a influência dos fatores psicológicos no
desenvolvimento da obesidade infantil em tempos de pandemia por
COVID-19. Trata-se de uma revisão de literatura usando as bases de
dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico. Para a pesquisa, utilizou-se
os termos “obesidade”, “fatores psicológicos”, “covid-19” e “crianças”,
selecionando 5 artigos. A pandemia do covid-19 limitou os tipos de lazer
ao ar livre, gerou preocupações e medo de seu contágio e afastou as
crianças e os adolescentes do convívio social e de sua rotina escolar
presencial. Essa situação, por sua vez, vêm afetado negativamente o
psicológico do público infantil. A ansiedade por ter a sua rotina ativa
roubada levou os indivíduos dessa faixa etária a se alimentarem com mais
frequência e com menos qualidade, além de reduzir a prática de
atividades físicas ao ar livre, levando ao ganho ponderal. Ademais, outro
fator que interfere no ganho de peso é o estresse decorrente do contexto
pandêmico, sendo uma das explicações a ação do hormônio cortisol, que
é liberado durante situações estressantes e estimula a ingestão de
alimentos e, consequentemente, o aumento do peso. Conclui-se, então,
que os fatores psicológicos decorrentes da vivência da pandemia podem
afetar negativamente a obesidade infantil.
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