
% de prevalência de sobrepeso em meninos (incluindo obesidade) 

2000 até a presente data

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

© World Obesity Federation, Londres Outbro de 2017   Não pode ser reproduzido sem permissão.  
Para permissões, por favor envie um e-mail para obesity@worldobesity.org com os detalhes do uso 
para reprodução Por favor, observe que se não houve dados disponíveis, dados anteriores a 2000 
podem ter sido usados.  Para detalhes atualizados sobre a prevalência atual, por favor, visualize o 
país no mapa interativo em www.worldobesity.org, onde os detalhes da pesquisa, referências e 
pontos de corte estão disponíveis 



% de prevalência de sobrepeso em meninas (incluindo 

obesidade) 2000 até a presente data

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

© World Obesity Federation, Londres Outbro de 2017   Não pode ser reproduzido sem permissão.  Para 
permissões, por favor envie um e-mail para obesity@worldobesity.org com os detalhes do uso para 
reprodução Por favor, observe que se não houve dados disponíveis, dados anteriores a 2000 podem ter 
sido usados.  Para detalhes atualizados sobre a prevalência atual, por favor, visualize o país no mapa 
interativo em www.worldobesity.org, onde os detalhes da pesquisa, referências e pontos de corte 
estão disponíveis 



% de prevalência de obesidade masculina (IMC ≥30 kg/m ²) 

2000 até a presente data

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

© World Obesity Federation, Londres Outbro de 2017   Não pode ser reproduzido sem permissão.  
Para permissões, por favor envie um e-mail para obesity@worldobesity.org com os detalhes do uso 
para reprodução Por favor, observe que se não houve dados disponíveis, dados anteriores a 2000 
podem ter sido usados.  Para detalhes atualizados sobre a prevalência atual, por favor, visualize o 
país no mapa interativo em www.worldobesity.org, onde os detalhes da pesquisa, referências e 
pontos de corte estão disponíveis 



% de prevalência de obesidade feminina (IMC ≥30 kg/m ²) 2000 

até a presente data 

<5%

5-9.9%

10-14.9%

15-19.9%

20-24.9%

25+ %

© World Obesity Federation, Londres Outbro de 2017   Não pode ser reproduzido sem permissão.  
Para permissões, por favor envie um e-mail para obesity@worldobesity.org com os detalhes do uso 
para reprodução Por favor, observe que se não houve dados disponíveis, dados anteriores a 2000 
podem ter sido usados.  Para detalhes atualizados sobre a prevalência atual, por favor, visualize o 
país no mapa interativo em www.worldobesity.org, onde os detalhes da pesquisa, referências e 
pontos de corte estão disponíveis 


