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Alimentação é um tema geralmente 
reconhecido� como� da� esfera� privada� e� cotidiana.� 
As� decisões,� práticas� e� tradições� relacionadas� à�
comida costumam ser tratadas pela sociedade, e como 
consequência�pela�imprensa,�como�questões�individuais.

Esse� tema,� no� entanto,� tem� amplas� implicações� na� esfera�
pública.� Produção� e� consumo� de� alimentos� têm� influência�
na� saúde,� meio� ambiente,� relações� sociais,� prioridades� de�
pesquisa�e�condutas�médicas,�entre�diversos�outros�aspectos.

Portanto,� o� objetivo� deste� guia� –� também� disponível�
em versão digital em alimentacaoempauta.org.br� –� é�
orientar� a� cobertura� jornalística� do� tema�da�alimentação�
por� caminhos� que� coloquem� as� questões� coletivas� em�
evidência,� em� oposição� a� uma� concepção� que� coloca�
apenas�sobre�os�ombros�dos�indivíduos�a�responsabilidade�
por�sua�alimentação.

Aqui,�vamos�trazer�a�discussão�sobre�o�que�é�alimentação�
saudável� e� apresentar� a� Classificação� NOVA,� que�
diferencia� os� alimentos� de� acordo� com� seu� grau� de�
processamento.� Também� apresentaremos� o� cenário�
histórico�da�alimentação�dos�brasileiros,�que�mostra�um�
processo de transição nutricional, bem como as principais 
pesquisas�a�respeito�do�tema.�

Além� disso,� queremos� que� você� compreenda� a� relação�
entre alimentação e saúde, o processo de transição 
epidemiológica brasileiro e o conceito e impactos da 
Sindemia�Global� de�Obesidade,� Desnutrição� e�Mudanças�
Climáticas,�ligada�ao�cultivo�massivo�de�commodities.�

O Idec (Instituto�Brasileiro�de�Defesa�do�Consumidor)�
é� uma� associação� de� consumidores� sem� fins� lucrativos,�
independente� de� empresas� e� governo,� que� trabalha� há�
mais� de� 30� anos� por� relações� de� consumo�mais� justas,�
equilibradas� e� por� produtos� e� serviços�melhores� para� as�
pessoas�e�o�mundo.

O instituto orienta consumidores sobre seus direitos e atua 
em causas de diversas áreas, pressionando autoridades, 
denunciando�práticas�abusivas�e�mobilizando�a�sociedade.�
Além�disso,� representa�milhares� de� vozes� frente� ao� poder�
público�e� judiciário�que�exigem�a�garantia�e�o�avanço�dos�
direitos�por�uma�alimentação�mais�saudável,�acesso�digno�à�
saúde,�educação�financeira,�segurança�dos�dados�e�muitas�
outras�lutas�importantes�para�o�exercício�da�cidadania.

Acesse�para�saber�mais�sobre�esse�trabalho�e�junte-se�a�nós!�
www.idec.org.br

Temos� um� capítulo� inteiro� dedicado� à� alimentação�
infantil,� com� ênfase� na� amamentação� e� nos� malefícios�
da�publicidade�voltada�para�crianças.�E�outro�que�assume�
o�desafio�de�discutir�a�pauta�da�obesidade�com�foco�em�
políticas�públicas.

Por�fim,�vamos�tratar�temas�sobre�a�produção�de�alimentos,�
debatendo�sobre�as�formas�de�agricultura�e�seus�efeitos�na�
saúde�e�no�meio�ambiente,�e�sobre�a�influência�da�indústria�
alimentícia� no� cenário,� com� a� introdução� dos� produtos�
ultraprocessados�no�cotidiano�das�pessoas�em�todo�o�mundo.

Em� todos� os� capítulos,� são� apresentadas� as� políticas�
públicas mais importantes relacionadas ao tema, além de 
exemplos�de�matérias�para�debate,�com�sugestões�para�a�
ampliação�da�abordagem�jornalística.

A� discussão� social� a� respeito� do� tema� é� cada� vez�mais�
necessária�e�urgente.�A�imprensa�tem�o�papel�fundamental�
de� pautar� esse� debate� entre� as� pessoas,� de� forma�
responsável� e� baseada� nas� mais� recentes� evidências�
científicas.�Esperamos�contribuir�para�esse�objetivo.

Boa�leitura!

http://alimentacaoempauta.org.br
http://www.idec.org.br
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O tema da alimentação vai muito além do ato de 
comer.�Inclui�decisões�sobre�o�quê,�onde,�como,�com�quem�
e�o�quanto�cada� indivíduo�come.�Tudo� isso�se� traduz�em�
comportamento�e�cultura�alimentar.�

A�própria�definição�de�alimentação�saudável�é�um�conceito�
dinâmico.�Até�o�início�dos�anos�2000,�o�foco�da�academia�e�
das�políticas�públicas�eram�os�aspectos�biológico�—�nutrientes�
—� e� microbiológico� —� contaminação� —� dos� alimentos.�
Mas� outras� dimensões� foram� incorporadas� depois,� com� o�
desenvolvimento�de�pesquisas�na�área�de�nutrição.

Hoje,� sabe-se� que� uma� alimentação� saudável� é� aquela�
que� respeita�os� ingredientes� locais,� sua�sazonalidade,�as�
maneiras� tradicionais�de�cozinhar�e�de�usufruir�a�comida�
de� cada� local.� Uma� forma� de� produção� sustentável,�
preferencialmente�local,�também�faz�parte�desse�conceito.

A� alimentação� saudável� não� deve,� portanto,� ser� simplificada�
em apenas uma contagem de nutrientes necessários para 
a� manutenção� da� vida� do� indivíduo.� Esse� tipo� de� redução�
conceitual,�bastante�disseminada�na�sociedade,�mais�prejudica�
do�que�ajuda�as�pessoas�na�busca�por�uma�vida�mais�saudável.

O Brasil é um dos pioneiros na redefinição do conceito de 
alimentação saudável no mundo.�O�trabalho�do�Ministério�
da�Saúde,�com�a�colaboração�técnica�do�Nupens�(Núcleo�
de� Pesquisas� Epidemiológicas� em�Nutrição� e� Saúde� da�
Universidade�de�São�Paulo),�deu�origem�à�2ª edição do 
Guia Alimentar para a População Brasileira1, publicado 
em� 2014,� reconhecido� mundialmente� como� a� melhor�
publicação�do�gênero.

O que é alimentação saudável?
Entre�as�muitas�definições�e�abordagens�sobre�o�conceito�
de� alimentação� saudável,� o� Consea� (Conselho� Nacional�
de�Segurança�Alimentar�e�Nutricional),�em�2007,�criou�um�
grupo�de�trabalho�e�construiu�a�seguinte�definição:�

Alimentação adequada e saudável é a realização 
de um direito humano básico, com a garantia ao 

acesso permanente e regular, de forma socialmente 
justa, a uma prática alimentar adequada aos 

aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de 
acordo com o ciclo da vida e as necessidades 

alimentares especiais, pautada pelo referencial 
tradicional local. Deve atender aos princípios da 

variedade, equilíbrio, moderação e prazer (sabor), 
às dimensões de gênero e etnia, e às formas de 
produção ambientalmente sustentáveis, livre de 

contaminantes físicos, químicos e biológicos e de 
organismos geneticamente modificados.

Sendo�assim,�o�objetivo�deste�Guia�é�explicar�os�aspectos�
mais�importantes�desta�definição.�Ao�longo�dos�próximos�
capítulos,� temas� como� saúde,� dietas� e� produção� de�
alimentos� serão� destrinchados� para� facilitar� a� cobertura�
jornalística�do�tema.

Comer bem não é contar nutrientes
Para�definir�de�maneira�mais�detalhada�o�que�é�alimentação�
saudável,� alguns� aspectos� são� importantes.� Um� deles�
é� a� distinção� entre� alimentos� e� nutrientes.� Embora� a�
contagem� de� proteínas,� carboidratos,� fibras� e� vitaminas�
tenha�dominado�a�nutrição�por�muitos�anos,�e�tenha�uma�
importância� no� aspecto� individual,� hoje� sabe-se� que� os�
nutrientes�funcionam�de�maneira�mais�complexa�do�que�se�
pensava.�Cada�alimento in natura é digerido e absorvido 
pelo corpo de maneira integrada, pois seus nutrientes 
funcionam�melhor�em�conjunto.

Um exemplo para entender o conceito são produtos 
industrializados� como� cereais� matinais� e� achocolatados�
prontos�para�beber.�Eles�possuem�nutrientes�adicionados�
(como�ferro,�zinco,�etc.),�mas� isso�não�os�transforma�em�
alimentos�saudáveis.

Outro�exemplo�é�a�comparação�entre�frutas,�suco�natural�e�
o�suco�industrializado.�Enquanto�uma�fruta�contém�fibras�
alimentares, que dão saciedade e garantem a absorção do 
açúcar�na�velocidade�adequada,�um�copo�de�suco�é�feito�
com�mais�frutas�do�que�se�pode�comer,�e�o�preparo�elimina�
as�fibras.�Assim,�o�corpo�absorve�mais�açúcares,�em�uma�
velocidade�mais�alta.

Quando� a� comparação� é� com� o� suco� industrializado,�mais�
problemas� aparecem.� Esses� produtos� contêm� substâncias�
conservantes,� estabilizantes,� corantes,� entre� outras.� A� fruta�
processada� também� perde� suas� vitaminas.� A� adição� de�
vitaminas sintéticas ao suco não garante que o corpo vá 
absorvê-las�e�utilizá-las�da�maneira�correta.�Por� isso,�sucos�
industrializados�não�devem�fazer�parte�da�alimentação�regular.

Logo, é reducionista a visão de pensar na alimentação 
saudável considerando apenas nutrientes, especialmente do 
ponto�de�vista�da�saúde�pública.

http://bit.ly/AeP-GuiaAlimentarBr
http://bit.ly/AeP-GuiaAlimentarBr
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O que é a classificação NOVA?
A orientação prática presente no Guia Alimentar baseia-se 
na� classificação�NOVA2.� Essa�metodologia,� que� ressignifica�
o� entendimento� sobre� alimentação� saudável,� classifica� os�
alimentos�em�relação�ao�grau�e�o�propósito�de�processamento.�
Em�linhas�gerais,�a alimentação deve se basear em alimentos 
in natura e minimamente processados, principalmente em 
vegetais,�com�produção�local�e�consumo�sazonal.

Sal,�açúcar,�óleos�e�gorduras�—�os�ingredientes�culinários�
—� devem� ser� usados� em� pequenas� quantidades� no�
preparo� de� refeições.� O� uso� de� temperos� naturais� deve�
ser� incentivado.� Alimentos� processados� também� entram�
nessa� definição,� embora� em� quantidades� menores.� Já�
os� produtos� ultraprocessados� não� devem� fazer� parte� do�
cardápio�da�família.

Classificação NOVA × Pirâmide Alimentar
A�pirâmide�alimentar�divide�os�alimentos�em�quatro�grupos,�
de acordo com o macronutriente (carboidratos, gorduras, 
proteínas�e�fibras)�predominante�no�alimento.�Essa�divisão�
foi�consagrada�pela�FDA�(Food and Drugs Administration),�
agência� federal� do� Departamento� de� Saúde� e� Serviços�
Humanos dos Estados Unidos, e ainda é usada com 
frequência�nos�meios�de�comunicação.�

Os� alimentos� do� primeiro� grupo� (carboidratos)� deveriam�
formar�a�base�da�alimentação.�Em�seguida�viriam�hortaliças�
e�vegetais,�depois�as�frutas�e�assim�por�diante,�até�chegar�
no grupo de gorduras, óleos e açúcares, que está no topo 
da�pirâmide,�com�consumo�restrito.

Tradição, preparo e ritual 
A maneira de preparar alimentos deve respeitar as culturas 
e� gostos� locais.� O� Brasil� possui� uma� grande� variedade�
de� tradições� alimentares,� e� nem� mesmo� a� combinação�
arroz� com� feijão� é� usada� homogeneamente� no� território.�
É� importante� atuar� contra� o� apagamento� histórico� das�
diversas� populações,� que� acabam� influenciadas� pelos�
alimentos�mais�disponíveis�no� local�de�compras�e�assim�
abandonam�alimentos�tradicionais,�como�milho,�mandioca,�
abóbora,�amendoim�e�feijão.�A�valorização da alimentação 
tradicional�também�fortalece�a�economia�local�e�favorece�a�
preservação�do�bioma.

Outro ponto importante para uma alimentação saudável 
é o enaltecimento de todo o ritual que envolve as 
refeições:�planejar, cozinhar, comer em horários regulares 
e em companhia.� O� avanço� das� opções� de� produtos�
ultraprocessados colaborou para que as pessoas vissem 
todo�o�trabalho�que�envolve�a�alimentação�como�desperdício�
de�tempo.�O�resgate�dessa�prática,�no�entanto,�é�benéfico�à�
saúde�e�deve�ser�estimulado�sempre�que�possível.

OS QUATRO GRUPOS DA NOVA
Alimentos são divididos de acordo com seu grau de processamento

1 2 3 4

IN NATURA OU MINIMAMENTE PROCESSADOS
São, em geral, as partes comestíveis de plantas e 

animais. O processamento visa a aumentar a vida útil, 
sem adição de outros ingredientes. São processos 
de limpeza, remoção de partes não comestíveis, 
refrigeração, secagem e pasteurização.
Ex: Frutas e verduras, arroz, feijão, sucos 
sem adição de açúcar, castanhas, especiarias, 
carnes, leite pasteurizado, ovos, chás.

1

INGREDIENTES CULINÁRIOS PROCESSADOS
Substâncias retiradas da natureza ou 

processadas a partir de alimentos do Grupo 1. 
São utilizadas em preparos de alimentos e 
raramente consumidas isoladamente.
Ex: Sal, açúcar, mel, óleos, manteiga, 
amido de milho, creme de leite, vinagres.

2

PROCESSADOS
Combinações dos Grupos 1 e 2. 

O processamento aqui visa a modificar sabor 
ou aumentar a vida útil.
Ex: Queijos, pães, geléias, conservas, castanhas 
com sal, salmoura de peixe, carne desidratada.

3

ULTRAPROCESSADOS
Formulações industriais produzidas a 

partir de diversas técnicas de processamento e 
com muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, 
gorduras e substâncias de uso exclusivamente 
industrial. O seu processamento visa à criação 
de produtos prontos para o consumo, que não 
são possíveis de reproduzir em casa.
Ex: Refrigerantes, refrescos em pó, salgadinhos, 
sorvetes, balas, pães de forma, achocolatados, 
fórmulas infantis, “shakes”, macarrão 
“instantâneo”, salsicha.

4

Menor processamento Maior processamento

http://bit.ly/AeP-ClassificacaoNOVA
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O ambiente alimentar afeta a qualidade da alimentação 
e�a�saúde�dos�indivíduos�e�da�comunidade.�Uma�vez�que�
só�é�possível�comprar�o�que�está�disponível�localmente�e�
por�um�preço�adequado�à�renda�da�pessoa�ou�da�família,�
os�ultraprocessados�têm�feito�cada�vez�mais�parte�da�dieta�
dos�brasileiros.

Isso� acontece� porque� é� cada� vez� mais� comum� que�
localidades� específicas� —� geralmente� periféricas� —
apresentem�maior� facilidade� para� a� compra� de� produtos�
ultraprocessados�do�que�alimentos� frescos.�Essa� tendência�
já�foi�detectada�em�pesquisas�acadêmicas�e�deu�origem�a�
conceitos�como�desertos�e�pântanos�alimentares.

Os desertos alimentares4 são locais onde  
o acesso a alimentos in natura ou minimamente 
processados�é�escasso�ou�impossível,�enquanto�
nos pântanos alimentares5 predomina a venda de 
produtos�altamente�calóricos�com�poucos�nutrientes.

Pensar� sobre� o� ambiente� alimentar� é� importante,�
pois� fica� claro� que� não� basta� que� o� indivíduo� tenha� a�
informação� sobre� o� que� comer.� É� preciso� pensar� nas�
opções� que� se� apresentam� às� pessoas.� Qual� o� acesso�
a� feiras� (especialmente� orgânicas� e� agroecológicas),�
empórios,�mercados,�hortas�comunitárias�e�demais�fontes�
de alimentos? A resposta a essa pergunta vai ter uma 
influência�decisiva�na�qualidade�da�alimentação.

O�uso�da�pirâmide�alimentar�como�recomendação�nutricional�
foi�reconsiderada,�pois�o�aumento�da�prevalência�de�produtos�
alimentares ultraprocessados na alimentação passou a 
interferir�na�decisão�das�pessoas�em�relação�ao�que�comer.�
Outro� ponto� é� que� a� pirâmide� passa� a� impressão� de� que�
o�consumo�de�proteína�animal�—�seja�em�carnes,�ovos�ou�
produtos� lácteos� —� é� fundamental� para� uma� alimentação�

saudável.� Sabe-se,� no� entanto,� que� uma� alimentação�
estritamente�vegetal�pode�ser�saudável�também.

Existe uma crença de que todos os alimentos podem estar 
presentes� em� uma� dieta� saudável,� desde� que� não� haja�
exageros.�A�pirâmide�alimentar�corrobora�essa�visão.�Sabe-se,�
no entanto, que o consumo regular de ultraprocessados está 
ligado ao aumento de problemas de saúde (capítulo 3).�Além�
disso,�a�pirâmide�traz�recomendações�nutricionais�com�um�
olhar�voltado�apenas�para�o�indivíduo�enquanto�o�Guia�leva�
em�consideração�o�impacto�das�escolhas�alimentares�para�
a�sociedade�e�para�o�meio�ambiente.�Assim,�a abordagem 
mais adequada é� seguir� as� recomendações� do� Guia�
Alimentar� para� a� População� Brasileira� (2014)� e� incentivar 
que seja evitado o consumo de ultraprocessados.

Mudança começa  
pelo ambiente alimentar
O� entendimento� sobre� aquilo� que� faz� uma� alimentação�
ser�saudável�extrapola�os�alimentos�em�si.�Pesquisadores�
desenvolveram o conceito de ambiente alimentar3, que é 
definido�como:�

os ambientes físico (disponibilidade,  
qualidade�e�promoção),�econômico�(custos),�
político�(políticas�governamentais)�e�sociocultural  
(normas�e�comportamento),�em�que�se�vive,�estuda�
e/ou�trabalha,�e�que propiciam oportunidades e 
condições para que a alimentação ocorra.

PROBLEMAS DA PIRÂMIDE ALIMENTAR
Produtos ultraprocessados se misturam aos 
alimentos, causando confusão na hora de 
decidir o que comprar e consumir 

Mistura produtos como macarrão instantâneo e 
biscoitos recheados com um pão multigrãos artesanal

Passa a impressão de 
que doces devem estar 
na programação alimentar

Traz ao mesmo tempo 
carne fresca, salsicha, 
nuggets e carne enlatada

Gorduras, 
óleos e açúcares

Proteínas

Reguladores

Carboidratos
galinha caipira

10 RECOMENDAÇÕES PARA 
UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Prefira sempre alimentos in natura 
ou minimamente processados

Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar 
em pequenas quantidades

Limite o consumo de alimentos processados

Evite alimentos ultraprocessados

Coma regularmente e com atenção. 
Prefira alimentar-se em lugares tranquilos 
e limpos e na companhia de outras pessoas

Compre em locais que tenham uma grande variedade 
de alimentos in natura. Quando possível, prefira os 
alimentos orgânicos e agroecológicos

Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque 
a mão na massa, aprenda e compartilhe receitas

Planeje seu tempo. Distribua as responsabilidades 
com a alimentação na sua casa. Comer bem é 
tarefa de todos

Ao comer fora, prefira locais que 
façam a comida na hora

Seja crítico. Existem muitos mitos e 
publicidade enganosa em torno da alimentação. 
Avalie as informações que chegam até você.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

O Guia Alimentar para a População Brasileira apresenta 
os seguintes conselhos para melhorar a alimentação:

http://bit.ly/AeP-DesertosAlimentares
http://bit.ly/AeP-PantanosAlimentares
http://bit.ly/AeP-AmbienteAlimentar
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• A�classificação�das�refeições�levou�
em conta o tipo de estabelecimento, 
e�não�o�tipo�de�comida.�Em�cada�res-
taurante avaliado perguntou-se quais 
eram�as�duas�preparações�mais�popu-
lares,�que�foram�então�analisadas.�Em�
alguns casos, restaurantes tradicionais 
apontaram� salgados� fritos� como� os�
produtos� mais� populares.� Ao� mesmo�
tempo,� houve� restaurantes� conside-
rados�como� fast� food�que�apontaram�
refeições�completas�(com�arroz,�feijão�
e�carne)�como�as�mais�populares.

• Acompanhamentos� como� bebidas�
adoçadas� e� sobremesas� não� foram�
analisados.�Em�geral,�esses�alimentos�
estão�mais�presentes�nas�refeições�em�
restaurantes�fast�food,�o�que�aumenta�
o excesso de açúcar consumido nesse 
tipo�de�estabelecimento.

• A metodologia do estudo não per-
mitiu analisar o que as pessoas co-
meram�ao�longo�do�dia.�Refeições�fast�
food�costumam�promover�uma�menor�
saciedade�ao�longo�das�horas�em�rela-
ção�às�refeições�tradicionais.

• De�uma�forma�geral,�não�foi�compa-
rada a qualidade nutricional dos produ-
tos�consumidos.�

• Apesar� de� as� refeições� terem� sido�
discriminadas�no�estudo,�não�há�uma�
análise sobre a presença dos produtos 
ultraprocessados� nas� refeições,� que�
impactam�a�qualidade�da�comida.

ANÁLISE DE CASO

McDonald’s engorda menos do que prato feito ou comida a quilo

No�início�de�2019,�a�imprensa�brasileira�noticiou�com�destaque�o�estudo�Measured energy content of frequently purchased 
restaurant meals: multi-country cross sectional study10�(Mensuração�do�conteúdo�energético�das�refeições�mais�pedidas�em�
restaurantes:�um�estudo�comparativo�entre�países,�tradução�livre),�publicado�no�BMJ�(antigo�British�Medical�Journal),�que�
concluía�que�a�comida�de�restaurantes�fast�food�e�de�comida�feita�na�hora�podem�contribuir�igualmente�para�a�pandemia�de�
obesidade.�A�abordagem�mais�comum�trazia�como�destaque�o�fato�inesperado:�fast�food�engorda�menos�do�que�prato�feito.

Esse�caso�é�complexo�e�demonstra�diversas�questões�fundamentais�para�analisar�a�cobertura�sobre�alimentação�saudável�na�
imprensa.�Afinal,�se�essa�era�a�conclusão�do�estudo,�qual�o�problema�com�a�manchete�que�diz�“McDonald’s�engorda�menos�do�
que�prato�feito�ou�comida�a�quilo”?

NA PRÁTICA
O tema da alimentação saudável apresenta alguns desafios 
específicos. Por ser um assunto multifatorial, nem sempre todos os 
pontos que envolvem determinada pauta estão claros. Além disso, 
falta de tempo para a apuração, expectativas em relação ao público 
leitor e a pressão por audiência e repercussão são fatores que 
dificultam a cobertura.

Ao longo deste Guia, apresentaremos matérias interessantes para 
refletir sobre como os diversos temas que abarcam a alimentação 
saudável são retratados pela imprensa. 

Recomendações para evitar a publicação  
de informações enviesadas:
• Ler os estudos com atenção e pensar criticamente nas 
conclusões, especialmente quando elas estiverem em desacordo 
com a maior parte das pesquisas ou forem bombásticas.

• Sempre que possível, entrevistar o responsável pelas pesquisas.

• Cultivar fontes independentes no assunto e conversar com elas 
para esclarecer dúvidas e também para manter-se atualizado.

• Buscar grupos de pesquisa que atuem com focos específicos, 
para aprofundar em temas diferentes do usual. O CNPQ6 (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) possui um 
mecanismo de busca para grupos de pesquisa.

• Verificar se os estudos e/ou os pesquisadores foram financiados e 
se há declaração de conflito de interesse (quando o financiador pode 
comprometer o resultado do estudo).

Ferramentas úteis
O Laboratório de Estudos Avançados em 
Jornalismo�publicou�o�livro ComCiência e 
divulgação científica7, com artigos que traçam 
um�panorama�sobre�o�assunto�no�Brasil.

A�Panos�Network,�uma�rede�global�de�
instituições�que�busca�fomentar�a�democracia�
e o debate público, criou o guia A journalist's 
guide to reporting research findings8 
para�ajudar�os�jornalistas�a�escrever�sobre�
resultados�de�pesquisas�acadêmicas.

O texto 10 things we wish we’d known 
earlier about researh9, publicado pela 
Journalist’s�Resources,�que�faz�parte�do�
Shorenstei�Center�on�Media,�Politics�and�
Public�Policy,�da�Harvard�Kennedy�School,�
traz�dicas�curtas�e�práticas�para�entender� 
os�achados�de�uma�pesquisa.

PONTOS DE ATENÇÃO

bit.ly/AeP-McDonaldsPratoFeito

http://bit.ly/AeP-BMJ-RestaurantMeals
http://bit.ly/AeP-BMJ-RestaurantMeals
http://bit.ly/AeP-DiretorioPesquisasCNPQ
http://bit.ly/AeP-LivroComCiencia
http://bit.ly/AeP-LivroComCiencia
http://bit.ly/AeP-PanosGuide
http://bit.ly/AeP-PanosGuide
http://bit.ly/AeP-JournalistsResources
http://bit.ly/AeP-JournalistsResources
http://bit.ly/AeP-McDonaldsPratoFeito
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• O� título�da�matéria� induz�o� leitor�a�
acreditar que consumir gordura de 
forma� indiscriminada� é� saudável.� As�
gorduras�são�de�fato�necessárias�para�
o�corpo,�mas�há�diferenças�fundamen-
tais entre gorduras insaturadas e satu-
radas - também presentes naturalmen-
te em alimentos in natura - e gorduras 
trans, essa última usada em ultrapro-
cessados como resultado de proces-
samentos�industriais,�por�exemplo.

• O�texto�usa�como�base�a�Pirâmide�
Alimentar,�abordagem�já�ultrapassada.

• Uso� de� pesquisas� sem� fonte� iden-
tificada.� Esse� tipo� de� prática� permite�
que� os� dados� sejam�deturpados� sem�
possibilidade�de�questionamento.

• Ignora a contribuição da ingestão 
de�gorduras� saturadas�como� fator� de�
risco�para�doenças�cardiovasculares.

• Desvincula� a� ingestão� de� gordu-
ras em geral do desenvolvimento de 
doenças� crônicas,� como� diabetes� 
e�obesidade.

• Simplifica� a� causa� de� doenças�
crônicas,� que� costumam� ser� multifa-
toriais, ao consumo ou não de um nu-
triente�específico.

ANÁLISE DE CASO

“As pessoas não devem ter medo de  
consumirem gordura”, diz médico Maurício Egydio

Em�dezembro�de�2019,�uma�entrevista�publicada�pelo�site�Correio�do�Interior�teve�como�tema�as�controvérsias�sobre�o�
consumo�de�gordura.�Depois�de�passarem�anos�como�vilãs�de�uma�alimentação�saudável,�as�gorduras�foram�reabilitadas�
como�necessárias�em�uma�dieta�saudável.�Entretanto,�o�texto�publicado�simplifica�a�questão.

ANÁLISE DE CASO

Vida saudável: a dieta vegana ganhará 
força em 2020, afirma especialista

Matéria�publicada�em�dezembro�de�2019�no�site�da�revista�Veja�apresenta�
o�veganismo�e�o�vegetarianismo�como�uma�tendência�para�o�futuro�da�
alimentação�saudável.�Entretanto,�nem�sempre�essas�dietas�são�saudáveis.�

• Elenca uma série de produtos in-
dustrializados�veganos,�como�ham-
búrgueres,� lasanhas,� salsichas,�
queijos� e� snacks.� No� contexto� da�
matéria, esses ultraprocessados 
são� apresentados� como� opções�
saudáveis.�No�meio�do� texto,�uma�
especialista�faz�o�alerta�em�relação�
a� esses� produtos,�mas� a� informa-
ção�não�aparece�em�destaque.

• Coloca veganismo e vegetaria-
nismo� como� sinônimos� de� dieta�
saudável.

• Apresenta ingredientes de di-
fícil� acesso� -� farinha� de� arroz,� de�
maracujá,� de� amendoim,� de� aveia,�
de coco e de banana - como im-
portantes para uma dieta vegana 
saudável.
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A�alimentação�no�Brasil 
passou�por�mudanças�profundas�nos�últimos�30�anos.�Nesse�
período,� o�país� conseguiu�diminuir� os� índices�de�pobreza�e�
extrema�pobreza,�o�que�levou�a�um�cenário�de�maior�segurança�
alimentar� e� nutricional:� entre� 2004� e� 2013,� a� insegurança�
alimentar�grave�caiu�de�7%� (14,9�milhões�de�pessoas)�para�
3%�(7,2�milhões�de�pessoas),�de�acordo�com�o�IBGE�(Instituto�
Brasileiro� de� Geografia� e� Estatística).� Essa� tendência,�
entretanto, mudou desde 2015, quando voltou a aumentar o 
número�de�pessoas�em�situação�de�extrema�pobreza�no�país,�
o�que�coloca�em�risco�as�conquistas�no�campo�do�combate�à�
fome�e�à�desnutrição�no�período�de�2004�a�2013.

Ao mesmo tempo, o brasileiro tem preparado cada vez 
menos sua própria comida, optando por comprá-la pronta 
para�o�consumo.�Isso� inclui�um�aumento�no�consumo�de�
produtos�ultraprocessados�e�alimentos�adquiridos�fora�de�
casa.� Alguns� fatores� são� importantes� para� explicar� esse�
fenômeno,como�as�mudanças�no�ambiente�alimentar�–�com�
maior�oferta�e�publicidade�de�produtos�ultraprocessados�–,�
bem�como�na�tecnologia,�na�urbanização,�no�mercado�de�
trabalho�e�na�renda.�

Os dados das principais pesquisas sobre alimentação 
no�Brasil�–�que�serão�detalhados�ao� longo�do�capítulo�–�
mostram� que� essa� mudança� ainda� está� em� curso.� De�
acordo� com� os� primeiros� dados� da� POF� (Pesquisa� de�
Orçamentos� Familiares)� 2017/2018,� do� IBGE,� 18,4%� das�
calorias diárias ingeridas pelos brasileiros é proveniente 
de produtos ultraprocessados, um número alto, mas ainda 
distante dos Estados Unidos ou Canadá, em que esse dado 
chega�a�50%.�Contudo,�esse�cenário�já�foi�responsável�por�

um� aumento� significativo� das� DCNTs� (doenças� crônicas�
não� transmissíveis)� relacionadas� à� alimentação� no� país,�
como mostra o capítulo 3.

Segurança alimentar e nutricional

para os próximos anos, portanto, é de piora no acesso da 
população� à� alimentação� adequada,� principalmente� em�
relação�à�qualidade.�

Em�relação�à�segurança�alimentar�e�nutricional,�o�Brasil�tem�
apenas dados relativos aos anos de 2004, 2009, 20132 e 
2017/20183.�Nessa�última�pesquisa,�os�números�apontam�para�
85 milhões de brasileiros com algum grau de insegurança 
alimentar e 10 milhões com insegurança alimentar grave, 
que� é� a� expressão� da� fome.� De� 2013� a� 2017/2018,� houve�
um�aumento�de�42%�no�índice�de�pessoas�com�algum�grau�
de� insegurança�alimentar.�É� importante� ressaltar�que�essas�
informações� refletem� um� Brasil� ainda� antes� da� pandemia�
da� Covid-19.� Portanto,� é� esperado� que� as� condições� de�
insegurança�alimentar�sejam�mais�ainda�preocupantes�diante�
da�situação�econômica,�altas�taxas�de�desemprego�e�redução�
do�poder�aquisitivo�de�grande�parcela�da�população.�

Transição do padrão alimentar
Assim� como� praticamente� todos� os� países� em� desen-
volvimento,� o� Brasil� está� passando� por� um� processo� de� 
transição nutricional: redução dos índices de desnutrição 
e aumento do excesso de peso e obesidade.�Essa�transição�
acontece em grande medida por conta do aumento do 
consumo de produtos ultraprocessados� –� que� em�geral�
têm�um�alto�teor�de�açúcares,�gorduras�e�sódio�–�associado�
à�redução no consumo de alimentos in natura e minimamente 
processados.�No�país,�isso�se�caracteriza�pela�diminuição�na�
aquisição�de�arroz�e�feijão�entre�outros�alimentos�que�fazem�
parte da nossa cultura alimentar e aumento de consumo de 
refeições�prontas�industrializadas�(como�lasanhas�congeladas),�
refrigerantes�e�outras�bebidas�adoçadas.

Ao mesmo tempo, o ambiente alimentar do brasileiro mudou 
drasticamente.�Com�o�aumento�da�população�urbanizada�
–�quase�85%�da�população�brasileira�vive�em�cidades�–�e�
a�chegada�maciça�de�multinacionais�de�alimentos�a�partir�
da�década�de�90,�o�tipo�de�alimentação�disponível�para�a�
população�sofreu�modificações.�Refrigerantes, biscoitos, 
guloseimas, salgadinhos e redes de fast food tornaram-
se mais comuns e acessíveis.� Essas� empresas� vêm�
influenciando�e,�cada�vez�mais,�determinando�os�padrões�
de�consumo�por�meio�de�ferramentas�de�marketing,�uso�de�
conhecimento� em� neurociência� para� desenvolvimento� de�
produtos, baixo custo de produção e, consequentemente, 
do�preço�final�dos�produtos.

EXTREMA POBREZA NO BRASIL 
E GRANDES REGIÕES
Em % da população
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Segurança�Alimentar�e�Nutricional�é�definida�como�
o direito a uma alimentação saudável, acessível, 
de qualidade, em quantidade suficiente e de 
modo permanente.�Ela�deve�ser�baseada�em�
práticas alimentares promotoras da saúde, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, além de respeitar particularidades 
e�características�culturais�de�cada�região.
Situações�de�insegurança alimentar e nutricional 
incluem fome, obesidade, doenças�associadas�à�
alimentação inadequada, consumo de alimentos 
de baixa qualidade�ou�prejudiciais�à�saúde.

A crise econômica que atinge o Brasil desde 2015 é uma 
ameaça às conquistas relacionadas à segurança alimentar 
e nutricional,� ou,� em�outras�palavras,� ao�combate�à� fome�
e�à�miséria.�No�final�de�2019,�o�IBGE�divulgou�a�Síntese�de�
Indicadores Sociais1,�um�relatório�que�analisa�as�condições�
de� vida� da� população� brasileira.� Os� dados� divulgados,�
também� baseados� na� Pnad,� mostram� que� a� extrema�
pobreza�atingiu�seu�nível�mais�baixo�em�2014,�com�4,5%�dos�
brasileiros�vivendo�com�menos�de�U$1,9�por�dia.�A�partir�daí,�
o�indicador�piorou�todos�os�anos,�chegando�a�6,5%�em�2018,�
com�importantes�diferenças�regionais.�A�tendência�esperada�

http://bit.ly/AeP-SAN-IBGE
http://bit.ly/AeP-SegAlimentar17-18
http://bit.ly/AeP-IndicadoresSociais
http://bit.ly/AeP-IndicadoresSociais
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Além disso, a pesquisa Association between the price of 
ultra-processed foods and obesity in Brazil4 (Associação 
entre o preço de alimentos ultraprocessados e obesidade 
no�Brasil)�mostra�que�há�uma�tendência�de�que�os�produtos�
ultraprocessados�se�tornem�cada�vez�mais�baratos�no�país.�
Se�nenhuma�ação�for�tomada,�esse�tipo�de�produto�se�tornará�
mais�barato�do�que�a�comida�in�natura�a�partir�de�2026.

Transição da alimentação em números
A mudança no padrão da alimentação brasileira só pode ser 
medida�com�detalhes�a�partir�de�1988,�ano�da�publicação�
da�primeira�POF.�Hoje,�os�dados�nacionais�que�permitem�
o estudo e a avaliação da alimentação do brasileiro são 
provenientes� da� POF� e� do� sistema� Vigitel� (Vigilância� de�
Fatores� de� Risco� e� Proteção� para� Doenças� Crônicas� por�
Inquérito�Telefônico).

A aquisição de cereais e leguminosas caiu constante-
mente entre 1987 e 2008, de 44 quilos para 31 quilos por 
pessoa.�A�compra�de�hortaliças e frutas também caiu de 
maneira�importante�no�período,�de�93�quilos�para�61�quilos.�
Ao mesmo tempo, a compra de bebidas não alcoólicas, 
como refrigerantes, quase dobrou:� foi� de� 25� litros� para�
quase�49�litros�por�pessoa�ao�ano.�

Apesar desse cenário, o brasileiro ainda tem como base da 
sua�alimentação�alimentos�in�natura,�o�que�oferece,�portanto,�
uma� janela� de� oportunidade� para� a� implementação� de�
ações�para�retardar�e�reverter�esse�processo.�Mudanças�no�
consumo�da�população,�estimuladas�por�políticas�públicas,�
ainda� estão� dentro� de� um�horizonte� possível.� Esse� tema�
será�discutido�nas�próximas�seções�deste�capítulo.�

Retrato da  
alimentação do brasileiro
As� informações� mais� atualizadas� sobre� aquisição� e�
consumo�de�alimentos�no�Brasil�podem�ser�acessadas�na�
POF� e� no� Vigitel.� São� essas� pesquisas� que� fornecem�os�
dados�para�compreender�o�cenário�de�alimentação�no�país.

O� conjunto� de� tendências� aponta� para� dois� problemas:�
obesidade e outras DCNTs de um lado e insegurança 
alimentar e nutricional de outro.� Apesar� de� estarem�
aparentemente�em�polos�opostos,�eles�podem�se�imbricar.�
Em�países�onde�a�refeição�ultraprocessada�é�mais�barata�
do�que�os�alimentos�frescos,�é�a�população�mais�pobre�a�
mais�afetada�pelos�problemas�causados�pela�alimentação�
não� saudável.� Essa� tendência� também� já� aparece� nos�
dados�de�saúde�do�Brasil,�explorados�no�capítulo 3.

VIGITEL
Vigilância de Doenças 
Crônicas por Inquérito 

Telefônico

Foi implantado 
em 2006 e é 

realizado anualmente

QUANDO

A primeira POF foi 
realizada entre 1987 e 
1988. As edições 
seguintes são referentes 
a 1995-1996, 2002-2003, 
2008-2009 e 2017-2018

Realizado por 
amostragem na 

população adulta 
residente em domicílios 

com linha de telefone 
fixo, nas capitais 

e no Distrito Federal 

ABRANGÊNCIA

Realizada por 
amostragem por 
domicílio. Todos 
os moradores são 
considerados na 
pesquisa

Avaliar tendências em 
saúde anualmente

INDICADA PARA

Dados aprofundados 
sobre alimentação

Inquérito telefônico que 
faz parte das ações do 

Ministério da Saúde para 
monitorar a frequência e 
a distribuição de fatores 
de risco e proteção para 

doenças crônicas não 
transmissíveis

O QUE É

Pesquisa do IBGE que 
avalia consumo, gastos, 
rendimentos e parte da 
variação patrimonial 
das famílias

POF
Pesquisa de 
Orçamentos
 Familiares

ENTENDA AS DIFERENÇASINGESTÃO DIÁRIA DE CALORIAS

das calorias consumidas 
pelos brasileiros vem dos 
ultraprocessados 

20%

Biscoitos
3,9%

Frios e embutidos
2,5%

Margarina
1,8%

Bolos e tortas doces
1,5%

Alguns exemplos que compõe essa fatia:

Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-09

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PER CAPITA
Em quilogramas por ano

*Exceto água; Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-09
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 49 Bebidas 
  não alcoólicas*

 31 Cereais

 61 Hortaliças

http://bit.ly/AeP-UPPnoBrasil
http://bit.ly/AeP-UPPnoBrasil
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O que você vai encontrar na POF
Algumas� das� tendências� que� podem� ser� destacadas� na�
pesquisa são o aumento da alimentação fora de casa e a 
combinação da dieta tradicional brasileira com alimentos 
de teor reduzido de nutrientes e de alto teor calórico, 
além de um alto consumo de sódio.�

As bebidas açucaradas, por exemplo, aparecem com um 
consumo�individual�médio�de�quase�95�ml�por�dia.�Sucos�
artificiais�e�refrigerantes�são�particularmente�consumidos�
pelos� adolescentes.� Nessa� faixa� etária,� o� consumo� de�
refrigerantes�é�de�123�ml�por�dia,�contra�98�ml�entre�adultos�
e� 35�ml� entre� idosos.� Isso� pode�mostrar� uma� tendência�
negativa�se�esse�hábito�for�mantido�na�vida�adulta.�Sucos�
artificiais� também� têm� alto� consumo.� Adolescentes�
consomem 168 ml desse tipo de bebida por dia, adultos 
consomem�147�ml�e�idosos,�100ml.�

Quando o assunto são os vegetais, o cenário também é 
negativo.� A� recomendação� da� OMS� e� do� Guia� Alimentar�
para� a� População� Brasileira� para� o� consumo� de� frutas,�
legumes e verduras, de 400 gramas por dia, não é atingida 
nem�pela� faixa�dos�10%�da�população�que�mais� ingerem�
esses� alimentos� –� essa� parcela� da� população� consome�
cerca�de�300�gramas�diários.�A�média�para�toda�a�população�
é�de�126�gramas�por�pessoa.

Os�dados� já�divulgados�da�POF�2017-20185� trazem�todas�
as�bebidas�e� infusões�em�uma�só�categoria.�O�consumo�
anual�per�capita�desses�produtos�–�que� incluem�bebidas�
alcoólicas� como� cerveja� e� vinho� e� não� alcoólicas� como�

água� mineral,� refrigerantes,� suco� de� fruta� envasados� e�
energéticos�–� chegou�a� 52� litros� por� ano.�Na�POF�2002-
2003,�esse�consumo� foi�de�45� litros,�e�na�2008-2009,� foi�
de�50�litros.

Outra�tendência�que�aparece�na�pesquisa�é�a�diminuição 
no consumo de frutas� da� população.� Em� 2008-2009,� a�
aquisição�domiciliar�anual�per�capita�de�frutas�foi�de�28,8�
quilos,�enquanto�em�2017-2018�foi�de�26,4�quilos.�Nessa�
categoria,� a� diferença� entre� as� faixas� de� rendimento�
familiar�são�muito�expressivas.�Famílias�com�renda�de�até�
R$�1,9�mil�mensais�adquirem�14,3�quilos�de�frutas�ao�ano�
por�pessoa.�Já�na�faixa�de�renda�acima�de�R$�14,3�mil,�são�
59,3�quilos�de�frutas�por�pessoa�ao�ano.

A�POF�também�apresenta�cálculos�de�ingestão�de�energia,�
macronutrientes� (carboidratos,� proteínas� e� gorduras)� e�
micronutrientes� (vitaminas� e� minerais),� baseados� nas�
respostas� dos� entrevistados� ao� inquérito� alimentar.� Esses�
dados�não�devem�ser�o�foco�dos�cidadãos�na�hora�de�pensar�
a própria dieta, mas são importantes para a elaboração 
de�políticas�públicas�em�casos�de�deficiência�ou�excesso�
de�nutrientes.�Exemplos�desse�tipo�de�ação�para�correção�
de�deficiências�são�a�adição�de�iodo�ao�sal�e�ácido�fólico�
à� farinha�de� trigo.�Ainda�assim,�alguns�dados�podem�ser�
interessantes para o grande público, como os de sódio e 
açúcares,�importantes�para�a�análise�de�dados�de�saúde.�

2018,� por� apenas� 23%� da� população.� Em� 2008,� primeiro�
ano�em�que�esse� indicador� foi� adotado,�o�número� foi� de�
20%.�Esse�indicador�tem�resultados�melhores�conforme�a�
idade�aumenta,�e�tende�a�ser�maior�em�mulheres�e�pessoas�
com�maior�escolaridade.�

Desde�2011,�quando�atingiu�o�pico�de�27%,�o�consumo�de�
refrigerantes�em�cinco�ou�mais�dias�da�semana�vem�caindo�
consistentemente�e�em�2018�chegou�a�14%.�Esse�indicador�
tem� tendência� de� alta� em� homens,� pessoas� com� grau�
médio�de�instrução�e�adultos�jovens.�É�importante�registrar�
que�o�Vigitel�mede�o�consumo�de� refrigerantes�ou�sucos�
em pó, e não pergunta sobre o consumo de outros tipos de 
bebidas�açucaradas,�como�néctares�de�frutas.�

AQUISIÇÃO ALIMENTAR DOMICILIAR
Em kg per capita anual, por faixa de renda em 
salários mínimos

Bebidas 
e infusõesFrutasHortaliças

0
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*Salário mínimo referente a 15.jan.2018, no valor de R$ 954; Fonte: IBGE, 
Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2017-2018
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TENDÊNCIAS DE CONSUMO NO VIGITEL
Em % da população das capitais e DF

Consumo recomendado 
de frutas e hortaliças

Consumo de refrigerante em 
cinco ou mais dias da semana

201820152010 20112008
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Fonte: Vigitel Brasil 2018

23,1

25,2

20
14,4

27,526,4
O que você vai encontrar no Vigitel
O�Vigitel�coleta�duas�informações�sobre�hábitos�alimentares:�
frequência no consumo de frutas e hortaliças e de 
refrigerantes.�Os�dados�podem�ser�recortados�por�capital�
pesquisada,�sexo,�idade�e�escolaridade.

O�consumo�da�quantidade�recomendada�de�frutas,�incluindo�
sucos,�e�hortaliças�-�5�porções�ao�dia�-�foi�alcançado,�em�

POF e Vigitel lidam com alguns dados 
semelhantes,�como�consumo�de�alimentos�
específicos.�Os�números das duas pesquisas, 
no entanto, não podem ser comparados ou 
confundidos,�uma�vez�que�as�metodologias são 
diferentes,�como�mostra�ficha�na�página�23.

http://bit.ly/AeP-POF17-18
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Políticas públicas  
voltadas à alimentação
A atual versão do Guia Alimentar para a População Brasileira 
foi�lançada�em�2014�e�serve de base para todas as políticas 
do país sobre alimentação. A publicação, considerada 
uma�das�melhores�do�mundo,�se�baseia�na�classificação�
NOVA�(capítulo 1),�que�divide�os�alimentos�de�acordo�com�
o�seu�grau�de�processamento.�Com�isso,�o�Guia�privilegia�
a alimentação tradicional local, uma recomendação de 
fácil�entendimento,�e�busca�instruir�a�população�a�evitar�os�
produtos�ultraprocessados.

Seguindo� as� diretrizes� propostas� no� documento,� há� um�
conjunto� de� políticas� públicas� que� são� recomendadas�
para� enfrentar� os� fatores� que� levam� à� construção� de� um�
ambiente� alimentar� não� saudável.� Em� geral,� são� políticas�
implementadas� de� forma� separada,� porém,� o� efeito� na�
melhoria�da�saúde�da�população�se�potencializa�quando�são�
adotadas�em�conjunto.�Elas�podem�ser�divididas�em�quatro�
temas:�acesso,�tributação,�rotulagem�e�publicidade.�Confira:�

Acesso
O� Brasil� teve� sucesso� em� políticas� de� promoção� da�
segurança alimentar e nutricional entre os anos de 2003 e 
2014,�período�em�que�houve�queda�consistente�dos�números�
de�pobreza�e�extrema�pobreza�no�país.�O�crescimento�da�
atividade� econômica� e� o� cenário� de� emprego� crescente,�
combinados�com�o�aumento�do�salário�mínimo�e�criação�
de� políticas� de� distribuição� de� renda,� compuseram� um�
cenário� em� que� as� ações� específicas� para� o� combate� à�
fome�tiveram�sua�eficiência�aumentada.

De�acordo�com�o�relatório�The State of Food Insecurity in 
the World6�(A�Situação�da�Insegurança�Alimentar�no�Mundo,�
em� tradução� livre),� elaborado�pela�FAO� (Organização�das�
Nações�Unidas�para�Alimentação�e�Agricultura)�em�2014,�
houve�um�fortalecimento�da�estrutura�legal�para�segurança�
alimentar e nutricional, com a manutenção do Consea 
(Conselho�Nacional�de�Segurança�Alimentar�e�Nutricional)�
para� coordenar� as� ações� relacionadas� ao� assunto.� 
O�conselho,�entretanto,�foi�extinto�no�início�de�2019,�o�que�
vem�dificultando,� em�conjunto�com�o�cenário�econômico�
de�crise,�a�manutenção�dos�esforços�no�combate�à�fome.

O tema do acesso também inclui a qualidade dos alimentos 
disponíveis� para� o� consumo.� Uma� das�medidas� adotadas�
para� reduzir� a� exposição� da� população� a� nutrientes� que�
estão�relacionados�a�DCNTs�–�como�sódio�e�açúcar�–�é�a�
readequação�de�produtos�ultraprocessados.�Essas�medidas�
estão� sendo� implementadas,� mas� são� as� menos� efetivas�
para�uma�mudança� impactante�nos� indicadores�de�saúde.�

Nesse�âmbito,destacam-se�três�ações:

• a�Anvisa�(Agência�Nacional�de�Vigilância�Sanitária)�decidiu�
pelo banimento da gordura trans em�alimentos�fabricados�
no�país.�Contudo,�o�prazo dado para a adaptação por parte 
da indústria ainda é longo� -� apenas� em� 1º� de� janeiro� de�
2023�o�uso�de�gordura�trans�fica�totalmente�proibido.�

• Em�2011�houve�um�acordo�do�Ministério�da�Saúde�com�a�
indústria para a redução do nível de sódio dos alimentos.�
Especialistas em alimentação apontam que as metas de 
redução de sódio7 são tímidas e não são suficientes para 
diminuir�o�consumo�médio�de�sal�de�forma�eficiente.

• Em� 2018,� um� acordo� semelhante8� foi� firmado� entre�
o Ministério da Saúde e representantes da indústria 
para a redução do açúcar adicionado aos produtos 
ultraprocessados.� A� Anvisa� será� responsável� por� avaliar�
os� resultados� do� acordo� em� 2020� e� 2022.� As� críticas� de�
especialistas9� em�saúde�pública�são�semelhantes�àquelas�
feitas� em� relação� ao� acordo� de� redução� do� sódio:�metas 
tímidas e política pouco eficaz�para�diminuição�do�consumo. 

Tributação
Quando� o� assunto� é� tributação,� o� Brasil� não� tem� tantos�
avanços.� Apesar� de� especialistas� em� alimentação�
concordarem�que�é�preciso� regular�produtos�alimentícios�
potencialmente� danosos,� o� país� age na contramão das 
recomendações�de�especialistas�e�sobretaxa produtos in 
natura, além de conceder benefícios para os alimentos 
industrializados.�De�acordo�com�a�Aliança�pela�Alimentação�

Adequada� e� Saudável,� coalizão� de� organizações� da�
sociedade�civil� que�busca�o�avanço�de�políticas�públicas�
na�área�da�alimentação,�há�diversos�incentivos�tributários�
federais� para� produtos� não� saudáveis� que� deveriam� ser�
reavaliados (capítulo 7).�
 

Rotulagem
A Anvisa aprovou em outubro de 2020 a adoção de uma 
rotulagem nutricional frontal para produtos alimentícios, 
com�o�intuito�de�informar�com�mais�clareza�ao�consumidor�
se o produto contém nutrientes que, em excesso, são 
prejudiciais� à� saúde.� A� discussão,� iniciada� em� 2014,�
ainda segue, considerando a necessidade de avaliação da 
efetividade�da�nova�norma.�Mais� informações�sobre�esse�
assunto podem ser encontradas no capítulo 7.

Publicidade 

O�artigo�nº�37�do�CDC�(Código�de�Defesa�do�Consumidor)�
considera que é publicidade enganosa aquela� que� seja�
capaz�de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde.� Já� a� publicidade�
direcionada� ao� público� infantil� é� considerada� abusiva.�
Por� isso,� especialistas� em� alimentação� consideram� que�
a publicidade de alimentos para o público infantil deve 
ser proibida e a de produtos ultraprocessados deve ser 
restrita.�A�prática,�no�entanto,�é�diferente:�anúncios�desses�
produtos�são�veiculados�sem�qualquer�tipo�de�regra.�Esse�
assunto é discutido nos capítulos 4 e 7.

http://bit.ly/AeP-FoodInsecurityFAO
http://bit.ly/AeP-FoodInsecurityFAO
http://bit.ly/AeP-AvaliacaoSodio
http://bit.ly/AeP-AvaliacaoSodio
http://bit.ly/AeP-PlanoAcucar
http://bit.ly/AeP-CriticaAcordos
http://bit.ly/AeP-CriticaAcordos


28 29

A 
al

im
en

ta
çã

o 
do

s 
br

as
ile

iro
s

NA PRÁTICA
Um� gancho� para� escrever� sobre� o� quadro� geral� da�
alimentação da população brasileira vem da divulgação das 
pesquisas� realizadas�pelo�Estado.�Por� isso,� é� importante�
entender� o� que� cada� uma� delas� oferece� em� termos� de�
dados,�metodologias�e�séries�históricas.

Recomendações para  
embasar a cobertura:

• O conceito de ambiente alimentar�ajuda�a�entender�que�
a�escolha�da�alimentação�é�limitada�por�fatores�externos.�
Por�isso,�é�importante�evitar�a�culpabilização�dos�indivíduos�
em relação ao consumo de alimentos não saudáveis e focar�
em�políticas�públicas�que�possam�melhorar�a�qualidade�e�a�
oferta�de�alimentos�disponíveis.

• Cheque�sempre�os�resultados�completos�da�POF�mais�
recente�no�site�do�IBGE.�

• A�POF�e�o�Vigitel�são� lançados�em�relatórios�divididos�
por� temas� e� que� buscam� traçar� um� panorama� nacional.�
Contudo,� também�são�divulgados�dados�detalhados�com�
recortes�por�renda,�região,�idade�e�gênero�relacionadas�ao�
consumo�de�alimentos.�Busque�os�dados�que�mais�tenham�
a� ver� com� o� veículo� e� o� público� leitor para enriquecer 
o� conteúdo� e� tornar� a� informação� mais� interessante. 

• Caso� haja� dificuldade� em� encontrar� algum� dado�
específico,�é�possível�entrar�em�contato com a assessoria 
de�imprensa�do�IBGE�para�pedir�esclarecimentos.

• Na�cobertura�econômica,� é� fundamental� tratar o tema 
dos� incentivos�fiscais�de�maneira�completa, avaliando as 
externalidades positivas ou negativas relacionadas aos 
alimentos e o papel que uma tributação maior ou menor 
cumpre�no�estímulo�ou�desestímulo�dessas�externalidades.

• Ao� falar� sobre�POF�e�Vigitel� e�mudanças�no�consumo�
da população, investigar e divulgar os obstáculos que as 
pessoas�enfrentam�para�terem�uma�alimentação�saudável, 
como preços baixos para ultraprocessados, publicidade 
massiva,�dentre�outros.

ANÁLISE DE CASO

Brasileiro come muito e mal, diz IBGE

Baseada�na�POF�2008-2009,�essa�matéria�de�2011�publicada�no�Estadão�dá�um�
panorama�dos�dados�revelados�pela�pesquisa.�

• Foca�no�consumo�de�arroz�e� feijão,�
sem deixar claro que esse não é um 
problema.

• Não� levanta�a�discussão�sobre�po-
líticas�públicas�que�poderiam�mudar�o�
cenário.

• Individualiza�a�decisão�sobre�quais�
alimentos consumir, sem contextuali-
zar� quais� os� fatores� que� levam� a� po-
pulação a comer mais açúcar e sal e 
menos�alimentos�frescos.

bit.ly/AeP-materiaPOF

PONTOS DE ATENÇÃO

http://bit.ly/AeP-materiaPOF
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ANÁLISE DE CASO

30 alimentos com quase zero caloria 
(e nem todos são frutas e verduras)

O�texto,�traduzido�pelo�El�País�diretamente�da�sua�versão�espanhola,�
compila 30 alimentos que deveriam ser mais consumidos por terem 
poucas�calorias.

ANÁLISE DE CASO

Decreto de concentrados de refrigerantes 
é avanço, diz Eduardo Braga

Essa�matéria�do�UOL�tem�como�uma�de�suas�fontes�o�senador�Eduardo�Braga,�do�
Amazonas,�para�falar�de�benefícios�fiscais�da�Zona�Franca�de�Manaus�concedidos�
a�fabricantes�de�xaropes�para�refrigerantes.

• O�texto�foca�na�contagem�de�calo-
rias�como�baliza�para�uma�alimenta-
ção�saudável.

• Traz�alimentos�pouco�usados�nas�pre-
parações�culinárias�tradicionais�do�Brasil.

• Zero� calorias� não� é� sinônimo� de�
alimento� saudável.� Alimentos� ultra-
processados�com�adoçantes�artificiais�
podem�não�ter�calorias,�mas�são�preju-
diciais�à�saúde.

• Não�busca�fontes�para�contrapor�o�
discurso� de� que� os� benefícios� fiscais�
são� benéficos� para� a� sociedade� de�
uma�maneira�geral.

• O� texto� foca� nos� benefícios�
econômicos�da�região,�sem�ao�menos�
citar� as� externalidades� econômicas�

negativas associadas a esse tipo 
de� incentivo� concedido� à� indústria�
dos� refrigerantes,� como� os� gastos�
em saúde pública devido a doenças 
causadas pelo consumo excessivo de 
alimentos�não�saudáveis.
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As�DCNTs�(doenças�crônicas�não�transmissíveis)�
são um dos maiores problemas de saúde pública no 
planeta.� Essa� gama� de� enfermidades,� caracterizada� por�
não�apresentarem�um�agente� infeccioso�como�causador,�
inclui hipertensão (pressão alta), diabetes, doenças 
cardiovasculares (doenças do coração), câncer, dentre 
outras doenças.�Estimativas�da�OMS�(Organização�Mundial�
da�Saúde)�indicam�que�as�DCNTs�foram�responsáveis�por�
41�milhões�de�mortes�no�mundo�em�20161, o que representa 
71%�das�mortes�no�período.

No� Brasil,� essas� doenças� representam� a� maior� causa�
de� mortes.� Em� 2016,� representaram� 74%� do� total2, com 
destaque�para�doenças�cardiovasculares�(28%),�os�diversos�
tipos� de� câncer� (18%),� as� doenças� respiratórias� (6%)� e� o�
diabetes�(5%).�Cerca�de�40%�da�população�adulta�brasileira�
sofre� de� pelo�menos� uma� DCNT,� segundo� dados� da� PNS�
(Pesquisa�Nacional�de�Saúde)�de�2013.

As�DCNTs�são�caracterizadas�por� terem�desenvolvimento 
de longo prazo e por terem múltiplas causas.� Entre� os�
fatores� de� risco� para� seu� aparecimento� estão� tabagismo,�
sedentarismo,�alimentação�não�saudável�e�excesso�de�peso.

A alimentação não saudável é um dos fatores mais im-
portantes para o surgimento dessas doenças.�Além�de�
contribuir decisivamente para o sobrepeso e a obesidade, 
que�também�são�fatores�de�risco�para�algumas�doenças,�
a� má� alimentação� está� relacionada� com� hipertensão,�
doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de 
câncer.� Este� capítulo� traz� a� relação� entre� alimentação�
e� enfermidades,� além� de� dados� sobre� a� incidência� das�
DCNTs�no�Brasil�e�a�discussão�sobre�políticas�públicas.

Transição epidemiológica
O� Brasil,� bem� como� a� maior� parte� dos� países� em�
desenvolvimento, está passando por um processo de 
transição�epidemiológica:�enquanto�as�doenças infecciosas 
(como�sarampo,�tuberculose�e�outras)�tornam-se menos pre-
valentes, as DCNTs passam a causar a maior parte dos pro-
blemas de saúde e mortes no país.�Avanços�na�estrutura�de�
saneamento�básico,�aumento�no�acesso�à�saúde,�mudanças�
no padrão de renda e diminuição da taxa de natalidade são 
alguns�dos�fatores�envolvidos�nessa�mudança.�Esse�processo�
está�ligado�à�transição�nutricional�descrita�no�capítulo 2.�

Enquanto a transição nutricional está ligada aos 
alimentos�consumidos�no�país�e�afeta�os�tipos�de�DCNTs�
mais prevalentes, a mudança epidemiológica tem a ver 
com a diminuição da proporção de problemas de saúde 
causados�por�agentes�infecciosos�e�com�o�aumento�nos�
casos�de�DCNTs.

O capítulo 2 mostra que a população brasileira vem 
passando por um processo de transição nutricional nas 
últimas�décadas.�A�mudança�dos�hábitos�alimentares�foi�um�
dos�fatores�que�fez�com�que�o�país�passasse�a�sofrer�menos�
com�os�efeitos�da�desnutrição�–�que�ainda�não�foi�superada�
–�e�a�apresentar�altos�índices�de�sobrepeso�e�obesidade.

Transição nutricional em números
No�Brasil,�essas�mudanças�só�podem�ser�examinadas�com�
detalhes� a� partir� de� 1975,� ano� da� realização� do� primeiro�
inquérito� representativo� da� situação� nutricional� do� país,� o�
Endef�(Estudo�Nacional�de�Despesa�Familiar).�Essa�pesquisa�

serviu� como� base� para� a� realização� da� primeira� POF�
(Pesquisa�de�Orçamentos�Familiares),�publicada�em�1988.

As pesquisas trazem dados de desnutrição, sobrepeso e 
obesidade que mostram a evolução desse processo no 
tempo.�Dados�de�doenças�específicas�são�mapeados�pelo�
inquérito�Vigitel�(Vigilância�de�Fatores�de�Risco�e�Proteção�
para�Doenças�Crônicas),�realizado�anualmente�desde�2006,�
e�pela�PNS�(Pesquisa�Nacional�de�Saúde),�feita�em�2013.

A transição nutricional pode ser demonstrada com 
a comparação entre as taxas de crianças com baixa 
estatura³�ao�longo�do�tempo.�Em�1975,�26%�das�crianças�
brasileiras menores de cinco anos que viviam em cidades 
apresentavam�baixa�estatura³�para�a�idade.�No�meio�rural,�
esse� número� chegava� a� 40%.� Já� em� 2009,� o� número� de�
crianças�com�baixa�estatura�chegou�a�6%,�tanto�nas�áreas�
urbanas�como�nas�rurais.

Ao mesmo tempo em que a desnutrição em crianças 
entra em declínio, as taxas de sobrepeso e obesidade na 
população brasileira aumentam em um ritmo acelerado.�
Os�dados�de�1975�mostram�que�24%�dos�homens�e�26%�
das� mulheres� apresentaram� IMC� abaixo� do� esperado4.�
Já� a� obesidade� era� prevalente� em� 2%� dos� homens� e�
aproximadamente�7%�das�mulheres.�

Contudo,� os� números� da� POF� 2008-20095 mostram que 
essa�situação�se�inverteu.�O�déficit�de�peso�em�mulheres�
adultas� chegou� a� 3,6%� e� entre� homens,� a� 1,8%.� Já� os�
níveis�de�excesso�de�peso�chegaram�a�50%�da�população�
masculina�e�48%�da�feminina,�enquanto�a�obesidade�atingiu�
12%�dos�homens�e�17%�das�mulheres.�

O� Vigitel,� embora� use�metodologia� diferente,�mostra� que�
a� tendência� de� alta� no� excesso� de� peso� nos� anos�mais�
recentes�continuou.�Em�2006,�47%�dos�homens�e�38%�das�
mulheres� apresentaram� excesso� de� peso.� A� obesidade�
atingia�11%�dos�homens�e�12%�das�mulheres.�Já�os�dados�
de�2018�mostram�58%�dos�homens�e�54%�das�mulheres�
com�excesso�de�peso,�enquanto�a�obesidade�chegou�a�18%�
dos�homens�e�20%�das�mulheres.

IMC (Índice de Massa Corporal)

Apesar de ser insuficiente para o 
acompanhamento individual – já que não 
considera os fatores que levam ao aumento 
de peso – é um importante indicador de 
saúde pública e serve para comparação do 
estado de saúde entre populações

COMO É CALCULADO

CLASSIFICAÇÃO

= IMC (kg/m²)
Peso (kg)

Altura² (m)

18,5

Baixo peso Peso normal Sobrepeso

População considerada 
com excesso de peso

Obesidade

25 30

http://bit.ly/AeP-DCNT-OMS
http://bit.ly/AeP-WHO-BrazilProfile
http://bit.ly/AeP-TransicaoNutriBR
http://bit.ly/AeP-TransicaoNutriBR
http://bit.ly/AeP-ObesidadeBR
http://bit.ly/AeP-POF08-09


36 37

Do
en

ça
s 

cr
ôn

ic
as

 n
ão

 tr
an

sm
is

sí
ve

is

Dados� de� 2019� da� PNS6 mostram que a proporção de 
obesos na população com mais de 20 anos era de 12,2% 
em�2003� e� em�2019� passou� para� 26,8%.� A� prevalência�
da�obesidade�entre�as�mulheres�aumentou�de�14,5%�para�
30,2%,�e�nos�homens�de�9,6%�para�22,8%�no�período.�

Alimentação é fator fundamental 
para o excesso de peso
A relação entre alimentação inadequada e excesso 
de� peso� já� está� bem� estabelecida.� O� consumo� de�
ultraprocessados� está� ligado� à� epidemia� global� de�
obesidade.� O� estudo� Global trends in ultra-processed 
food and drink product sales and their association 
with adult body mass index trajectories7� (Tendências�
globais em vendas de produtos ultraprocessados e 

sua�associação�com�a�trajetória�do�IMC�de�adultos,�em�
tradução�livre)�analisa�dados�de�80�países�para�mostrar�
que, quanto maiores as vendas de alimentos e bebidas 
ultraprocessados, maiores os índices de obesidade.

Na�América� Latina,� os� dados�da�Opas8� (Organização�Pan-
Americana�da�Saúde)�apontam�para�a�mesma�direção.�Nos�
países�onde�a�venda�de�produtos�ultraprocessados�é�menor�
e�ainda�prevalecem�os�padrões�de�alimentação�tradicional,�
como�Bolívia�e�Peru,�verificou-se�uma�massa�corporal�média�
menor.�Nos�países�onde�a�venda�desses�produtos�é�maior,�
como�México�e�Chile,�a�massa�corporal�média�foi�maior.

Essa�correlação�pode�ser�explicada�por�uma�série�de�fatores.�
Os ultraprocessados apresentam excesso de açúcar, sódio 
e gorduras saturadas, com baixo teor de fibras, proteínas, 

vitaminas e minerais.� Assim,� promovem�aumento� de� peso�
por�meio�da�alta�densidade�energética�e�porções�grandes,�que�
induzem o consumidor a comer mais do que o necessário.

O�uso�de�formulações�industriais�como�aromatizantes�nos�
ultraprocessados�parece�prejudicar�ainda�os�mecanismos�
corporais� de� saciedade,� fazendo� com� que� os� indivíduos�
consumam maior quantidade do que o necessário, em um 
comportamento�semelhante�ao�vício.�

Além de dados robustos de associação entre consumo de 
produtos ultraprocessados e aumento de peso na população, 
as�evidências�dessa�relação�em�estudos�científicos�também�
vêm�aumentando.�Publicado�pela�Cell�Metabolism�em�2019,�
o estudo Ultra-processed diets cause excess calorie intake 
and weight gain9�(Dietas�ricas�em�ultraprocessados�causam�
ingestão�excessiva�de�calorias�e�ganho�de�peso,�em�tradução�
livre)�mostrou�pela�primeira�vez�uma�relação�causal�direta�
entre o consumo de ultraprocessados e a maior ingestão 
calórica�e�ganho�de�peso.

O� estudo� selecionou� 20� pessoas,� que� foram� divididas�
em dois grupos e tiveram sua alimentação controlada 
por� quatro� semanas:� em� duas� delas,� receberam� apenas�
ultraprocessados, e nas outras duas semanas, apenas 
alimentos� in� natura� e� minimamente� processados.� Cada�
pessoa�teve�acesso�a�duas�vezes�a�quantidade�de�calorias�
diárias�necessárias�e�não�havia�restrição�da�quantidade�a�ser�
ingerida.�As�duas�dietas�foram�calculadas�para�que�tivessem�
quantidades� equivalentes� de� açúcares,� gorduras,� fibras� e�
macronutrientes�(carboidratos,�proteínas�e�gorduras).

Ao� final� do� experimento,� constatou-se� um� consumo� de�
500� calorias� por� dia� a� mais� nos� períodos� em� que� os�
participantes� receberam� alimentos� ultraprocessados.�
Como� consequência,� as� pessoas� ganharam� peso� no�
período� de� consumo� desse� tipo� de� produto� e� perderam�
durante�a�alimentação�com�alimentos�não�processados.

O sobrepeso e a obesidade10 estão associados a doenças 
cardiovasculares� –� entre� elas� hipertensão� e� AVC� (acidente�
vascular�cerebral)�–,�diabetes,�problemas�músculo-esqueléticos�
e�diversos�tipos�de�câncer,�causando�uma�sobrecarga�ao�
sistema�de�saúde.�Dos�fatores�de�risco�para�a�obesidade,�
a� alimentação� é� considerada� uma� das� condições� mais�
possíveis� de� serem� mudadas� individualmente.� Porém,�
a alimentação adequada só pode ser atingida em nível 
populacional com a adoção de medidas que modifiquem 
o ambiente alimentar, como a regulação da publicidade, 
o aprimoramento da rotulagem nutricional e as demais 
políticas�públicas�mencionadas�com�capítulo 2.

O consumo exagerado de produtos ultraprocessados, bem 
como�o�sobrepeso�e�a�obesidade,�fazem�parte�do�cenário�que�
colabora�com�a�tendência�de�crescimento�das�DCNTs�no�país.

Estatísticas de DCNTs no Brasil
Hipertensão,� diabetes�e� câncer� estão�entre�as�DCNTs�de�
maior�impacto�na�saúde�dos�brasileiros.�Analisando�dados�
da�POF�e�do�Vigitel,�é�possível�perceber�a�relação�entre�o�
crescimento dessas doenças e as mudanças recentes nos 
hábitos�alimentares�dos�brasileiros,�com�forte�aumento�no�
consumo�de�produtos�ultraprocessados.

MUDANÇAS EPIDEMIOLÓGICAS
Nos últimos 50 anos, Brasil controlou a desnutrição, mas viu o excesso de peso explodir
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POF 2008/09 Antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil
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Hipertensão
A� hipertensão� arterial� é� uma� DCNT� caracterizada pelos 
níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias, o que 
pode� levar�à�ocorrência�de�AVC,� infarto,�aneurisma�arterial�
e� insuficiência� renal� e� cardíaca.�O consumo excessivo de 
sódio é um os fatores mais relacionados à hipertensão.�De�
acordo com a OMS, o consumo diário máximo de sal é de 5 
gramas,�o�que�corresponde�a�2�gramas�de�sódio.�De�acordo�
com�a�POF�2008-2009,�a�ingestão�diária�média�de�sódio�pela�
população�brasileira�é�de�3,2�gramas.

O sódio está presente no sal de cozinha, temperos pron-
tos e outros produtos ultraprocessados, inclusive de sabor 
doce.�Os� dados� da�POF�mostram�que� entre� 2003� e� 2008,�
a participação dos ultraprocessados no consumo total de 
sódio11 pela população cresceu quase 20%, e que o consumo 
de� sal� de� cozinha� está� reduzindo� progressivamente.� Ou�
seja,�a�contribuição�dos�produtos�ultraprocessados�para�o�
consumo�excessivo�de�sódio�é�cada�vez�maior.

Os�dados�de�2018�do�Vigitel�mostram�que�a�hipertensão�é�a�
DCNT�mais�comum�no�país,�atingindo�cerca�de�um�quarto�da�
população:�22%�dos�homens�e�27%�das�mulheres�afirmaram�
ter�recebido�diagnóstico�da�doença.�Em�2006,�esses�números�
eram�de�18%�para�homens�e�24%�para�mulheres.

Já�a�PNS,�realizada�em�2013,�mostra�que�a�proporção�de�
indivíduos�de�18�anos�ou�mais�que�referem�diagnóstico�de�
hipertensão�arterial�no�Brasil� foi�de�21,4%.�O�Sudeste� foi�
a�região�com�maior�proporção�de�indivíduos�adultos�com�
diagnóstico�de�hipertensão:�23%.�No�Nordeste�o�número�foi�
de�19%�e�no�Norte,�14%.

Diabetes
O diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente 
ou má absorção de insulina,�hormônio�que�regula�a�glicose�no�
sangue.�A�doença�pode�causar�o�aumento�da�glicemia�e�as�altas�
taxas�podem�levar�a�complicações�no�coração,�nas�artérias,�nos�
olhos,�nos�rins�e,�em�casos�mais�graves,�levar�à�morte.

O diabetes tipo 2, que pode aparecer ao longo da vida, está 
relacionado à alimentação, especialmente ao alto consumo 
de açúcar.� A� recomendação� da� OMS� para� o� consumo� de�
açúcar adicionado (os que não estão presentes naturalmente 
nos� alimentos)� é� de� no� máximo� 10%� das� calorias� diárias,�
preferencialmente� reduzidas� para� 5%.� No� Brasil,� esse�
consumo�é�de�16,3%.�Ao�longo�do�tempo,�o�açúcar�refinado12 

e�outros�adoçantes�calóricos�(como�o�mel)�têm�diminuído�sua�
participação no total de açúcar consumido, enquanto o consu-
mo desse ingrediente em produtos ultraprocessados, como 
refrigerantes,�balas,�chocolates�e�biscoitos,�tem aumentado.

Os� dados� do� Vigitel� mostram� um� aumento� de� 40%� nos�
casos� de� diabetes� no� Brasil� entre� 2006� e� 2018:� de� 5,5%�
para�7,7%.�As�mulheres�ainda�sofrem�mais�com�o�diabetes�
(8%�contra� 7%�dos�homens),�mas� eles� apresentaram�um�
crescimento�maior�no�mesmo�período:�61%�de�aumento�no�
número�de�diagnósticos.

Em�2013,�a�PNS�estimou�que�no�Brasil�6,2%�da�população�
de 18 anos ou mais de idade receberam diagnóstico médico 
de�diabetes.�Em�relação�às�faixas�etárias,�o�percentual�foi�
de 0,6% para aqueles de 18 a 29 anos de idade e de 19,9% 
para�as�pessoa�de�65�anos�a�74�anos�de�idade.�Em�relação�
à�escolaridade,�a�faixa�que�apresenta�maior�predominância�
de diagnóstico de diabetes é a de pessoas sem educação 
formal�e�com�ensino�fundamental�incompleto,�com�9,6%.�

INCIDÊNCIA  DE HIPERTENSÃO E DIABETES
Em porcentual da população adulta nas capitais e Distrito Federal
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Fontes: Relatórios Vigitel de 2006 a 2018 (https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vigitel)
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Foi implantado 
em 2006 e é 

realizado anualmente

Foi realizada em 2013. 
A segunda pesquisa 
está sendo realizada em 
2020 e deverá ser 
divulgada em 2021

QUANDO

Realizado por 
amostragem na 

população adulta 
residente em domicílios 

com linha de telefone 
fixo, nas capitais 

e no Distrito Federal 

Nacional, usa 
a mesma base amostral 
da PNAD 

ABRANGÊNCIA

Avaliar tendências em 
saúde anualmente

Dados detalhados 
sobre saúde

INDICADA PARA

Inquérito telefônico que 
faz parte das ações do 

Ministério da Saúde para 
monitorar a frequência e 
a distribuição de fatores 
de risco e proteção para 

doenças crônicas não 
transmissíveis

Inquérito domiciliar 
realizado por IBGE e 
Fiocruz que pesquisa as 
características de saúde 
da população brasileira 

O QUE É

VIGITEL
Vigilância de Doenças 
Crônicas por Inquérito 

Telefônico

PNS
Pesquisa Nacional 
de Saúde

ENTENDA AS DIFERENÇAS

http://bit.ly/AeP-SodioIDEC
http://bit.ly/AeP-SodioIDEC
http://bit.ly/AeP-AcucarIDEC
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Câncer
Em�2013,�a�PNS�estimou�que�1,8%�dos�adultos�receberam�
diagnóstico�médico� de� câncer� no� Brasil.� A� proporção� na�
área� urbana� foi� significativamente�maior� do� que� na� área�
rural:�1,9%�e�1,2%,�respectivamente.

A relação da alimentação com o câncer, embora ainda não 
totalmente estabelecida, é cada vez mais comprovada.�
Um estudo observacional13�divulgado�em�2018�pelo�British�
Medical�Journal,�realizado�entre�2009�e�2017�com�105�mil�
pessoas, encontrou uma associação entre o consumo de 
produtos ultraprocessados e um aumento nos casos de 
câncer:� um� aumento� de� 10%� na� proporção� de� produtos�
ultraprocessados�na�dieta�foi�associado�a�um�aumento�de�
mais�de�10%�nos�riscos�de�câncer.�

Já a relação entre carnes processadas (como presunto e 
bacon,�por�exemplo)�e câncer é mais bem estabelecida.�
A� IARC� (Agência� Internacional� de� Pesquisa� em� Câncer),�
que�faz�parte�da�OMS,� lançou�em�2018�uma�publicação14 
em que analisa mais de 800 estudos ao redor do mundo 
relacionados ao consumo de carne processada e seus 
impactos� nos� casos� de� câncer.� A� análise� dos� dados�
concluiu� que� há� evidências� suficientes� para� afirmar� que�
quanto maior o consumo de carnes processadas, maior a 
quantidade�de�casos�de�câncer�colorretal�e�de�estômago.�

De� acordo� com� o� INCA� (Instituto� Nacional� do� Câncer),�
cerca de 13 em cada 100 casos15�de�câncer�no�Brasil�são�
atribuídos� ao� sobrepeso16� e� à� obesidade.� O� excesso� de�
peso corporal está associado ao risco de desenvolver 13 
tipos� de� câncer:� esôfago,� estômago,� pâncreas,� vesícula�

biliar,� fígado,� intestino,� rins,� mama,� ovário,� endométrio,�
meningioma,�tireoide�e�mieloma�múltiplo.�Existe�ainda�uma�
possível�relação�entre�peso�e�tumores�de�próstata,�mama�
(homens)�e�linfoma�difuso�de�grandes�células�B.

Sindemia global  
de Obesidade, Desnutrição  
e Mudanças Climáticas
Mudanças� climáticas,� obesidade� e� desnutrição,� três�
epidemias� que� atingem� o� mundo� atualmente,� têm� as�
mesmas causas e podem ser consideradas uma sindemia 
global.�Essa�é�a� tese�defendida�pelo� relatório�A�sindemia�
global da obesidade, desnutrição e mudanças climáticas17, 
publicado em 2019 por uma Comissão indicada pela revista 
científica�The�Lancet.�O�projeto�contou�com�a�participação�
de�26�especialistas�de�14�países�pelo�período�de�três�anos.�

A� tese�defendida�pelos�pesquisadores�é�que�os métodos 
agrícolas utilizados pelas grandes monoculturas de 
alimentos são a causa fundamental da emergência 
climática.�A�agricultura�intensiva�é�responsável�por�quase�
um�terço�de�todas�as�emissões�de�gases�de�efeito�estufa�
e seus métodos de produção causam degradação do solo, 
desmatamento, perda de biodiversidade e contaminação 
de�corpos�aquáticos.

Os tipos de alimentos cultivados nas monoculturas são 
usados fundamentalmente nas indústrias alimentícias.�
Soja� e� milho� são� usados� como� insumos� na� indústria�
agropecuária, que também contribui de maneira 
importante�para�as�mudanças�climáticas�com�as�emissões�

de� gás�metano.� Essas� culturas,� juntamente� com� o� trigo,�
abastecem a indústria alimentícia, que fabrica os 
produtos ultraprocessados, altamente ligados com a 
obesidade e todas as formas de má nutrição. 

O� relatório� aponta� que� as� ações� mais� eficazes� para� a�
reversão desse quadro devem ser pensadas para atacar 
as�três�epidemias�ao�mesmo�tempo.�Reduzir�a�produção�e�
consumo�de�carne�vermelha,�por�exemplo,�é�uma�ação�que�
busca�ao�mesmo�tempo�melhorar�a�saúde�e�reduzir�índices�
de obesidade, liberar terra para agricultura sustentável e 
diminuir�a�emissão�de�gases�de�efeito�estufa.�

A� discussão� sobre� a� sindemia� global� ainda� é� nova.� Uma�
mudança�de�paradigma�como�a�que�esse�trabalho�oferece�
demora para ser absorvida por Estados e sociedade civil, 
mas� esse� é� um�dos� temas�que� nortearão� as� discussões�
sobre� alimentação� daqui� para� frente.�O acúmulo de evi-
dências que mostra que o sistema alimentar é a causa 
principal da emergência climática não deve mais ser 
negligenciado�na�cobertura�jornalística.

SINDEMIA GLOBAL 
EM 3 ETAPAS

Famílias Comunidades Círculos sociais

Escolas Hospitais Locais de trabalho Espaços públicos

Comida Transporte Desenho urbano Uso do solo

Normas Economia Políticas

Sistemas naturais

Partindo dos sistemas 
naturais, diferentes fatores 
de ação humana interagem 
entre si moldando as 
condições de vida no planeta

1

Alterações nesses fatores, 
causadas pela forma de 
produção dos alimentos, 
impactam tanto o ambiente 
quanto os indivíduos

2

A partir disso, as três 
epidemias geradas 
interagem entre si, 
multiplicando seus efeitos 
e se retroalimentando

3

ObesidadeDesnutriçãoMudanças
climáticas

Essa relação ainda é incerta

Saúde e 
bem-estar 
humanos

Saúde e 
bem-estar 
ecológicos

http://bit.ly/AeP-CancerUPP
http://bit.ly/AeP-CarneWHO
http://bit.ly/AeP-ObesidadeINCA
http://bit.ly/AeP-MitosINCA
http://bit.ly/AeP-SindemiaIDEC
http://bit.ly/AeP-SindemiaIDEC
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Políticas Públicas voltadas ao 
combate às doenças crônicas
As� principais� ações� propostas� pelo� governo� brasileiro�
contra�as�DCNTs�estão�no�Plano de ações estratégicas 
para o enfrentamento das doenças crônicas não trans-
missíveis 2011-202218.� O� documento� prevê� políticas�
nas�áreas�de�vigilância,�promoção�da�saúde�(que�envolve�
promoção�da�atividade�física,�da�alimentação�saudável�e�
do�envelhecimento�ativo,�além�de�combate�ao�tabagismo�
e�ao�consumo�de�álcool)�e�intervenções�no�SUS�(Sistema�
Único�de�Saúde)�para�a� implantação�do�cuidado� integral�
relacionado�às�DCNTs.

Na� área� da� alimentação,� algumas� ações� se� destacam.�A�
primeira�é�a�promoção�de�ações�de�alimentação�saudável�
no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).�
O� programa� tem� como� objetivo� regular� a� alimentação�
escolar�no�país�e�é�responsável�por�garantir�o�acesso�a�uma�
alimentação�adequada�e�saudável�a�mais�de�40�milhões�de�
estudantes.�O�capítulo 4�traz�mais�detalhes�sobre�o�PNAE.�

Para�buscar�o�aumento�da�oferta�de�alimentos�saudáveis�para�
os� alunos,� foram� estabelecidos� acordos� e� parcerias� com� a�
sociedade�civil�(agricultores�familiares,�pequenas�associações�
e�outros)�para�o�aumento�da�produção�e�da�oferta�de�alimentos�
in� natura,� com� incentivo� à� produção� familiar� e� orgânica.� 
A produção de alimentos será discutida no capítulo 6.

Outro ponto proposto é a regulação da composição 
nutricional de alimentos processados.�Foi�estabelecido�um�
acordo�com�o�setor�produtivo,�com�vistas�à�prevenção�das�
DCNTs,�para�a�redução�do�sódio�e�do�açúcar�nos�produtos�
processados�e�ultraprocessados.�

Em� 2011� houve� um� acordo� com� as� associações� das�
grandes� indústrias� para� a� redução� do� nível� de� sódio� dos�
alimentos.� A� avaliação� técnica19 do Ministério da Saúde 
de 2018 mostra que o acordo não está sendo totalmente 
cumprido.� Além� disso,� especialistas� consideram� que�
alguns�produtos�jamais�terão�uma�composição�adequada20, 
pois�são�ricos�em�sódio�em�sua�concepção.�Outra�crítica�é�
que as metas21� são� tímidas,� os�prazos�são� longos�e�não�
diminuem�o�consumo�de�sal�de�forma�eficiente.�

Em�2019,�a�Anvisa� (Agência�Nacional�de�Vigilância�Sanitária)�
decidiu pelo banimento da gordura trans em alimentos 
fabricados�no�país.�A�data�limite�estabelecida�para�a�indústria�
se�adaptar�a�essa�regra�foi�1º�de�janeiro�de�2023.�Especialistas�
também�criticam�o�prazo�de�implementação,�pois�essa�decisão�
demorou�para�ser�tomada,�mesmo�em�face�do�impacto�negativo�
comprovado�do�consumo�da�gordura�trans�na�saúde.�

A regulação da publicidade de alimentos, especialmente 
voltada para crianças,� também� faz� parte� do� plano.� 
O� CDC� (Código� de� Defesa� do� Consumidor)� já� prevê� que�
a publicidade de qualquer produto direcionada para a 
público� infantil� é� abusiva,� mas� a� lei� não� é� efetiva.� Esse�
tema é abordado no capítulo 7.� Outros� pontos� que� não�
obtiveram� avanços� significativos� foram� a� revisão� das�
normas�de�rotulagem�nutricional�(ainda�sem�decisão�final)�
e�a�diminuição�do�preço�de�alimentos�saudáveis.

Outro� documento� de� governo� para� o� enfrentamento�
das� DCNTs� é� a� Estratégia Intersetorial de Prevenção e 
Controle da Obesidade: recomendações para estados 
e municípios22,� lançada� em� 2014� pela� Caisan� (Câmara�
Interministerial� de� Segurança� Alimentar� e� Nutricional).� 
A� estratégia� reúne� diversas� ações� do� governo� federal�
que contribuem para a redução da obesidade para serem 
aplicadas�pelas�cidades�e�estados.�Os�objetivos�principais�
do�plano�são�melhorar�o�padrão�de�consumo�de�alimentos,�
com aumento na disponibilidade de alimentos saudáveis; 
promover a substituição do consumo de produtos 
processados e ultraprocessados por alimentos in natura e 
minimamente processados; promover a prática de atividade 
física�e�organizar�a�linha�de�cuidado�para�atenção�integral�à�
saúde�do�indivíduo�com�sobrepeso�ou�obesidade.

No� âmbito� internacional,� o� Plano de Ação para a 
Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes23, 
elaborado�em�2014�pela�Opas�(Organização�Pan-Americana�
da� Saúde),� fornece� linhas� de� ação� estratégica� para�
intervenções� de� saúde� pública� para� conter� a� progressão�
da� epidemia� de� obesidade� em� crianças� e� adolescentes.�
É um plano quinquenal que tem como meta evitar que os 
índices� de� obesidade� continuem� aumentando.� As� ações�
estão�divididas�nas�áreas�de�atenção�primária�à�saúde�e�
promoção de aleitamento materno e alimentação saudável, 
melhoria� de� ambientes� de� nutrição� e� atividade� física�
escolar,�políticas�fiscais�e�regulamentação�do�marketing�e�
rotulagem�de�alimentos�e�vigilância,�pesquisa�e�avaliação.

A�ACT�Promoção�da�Saúde�publicou,�em�2019,�o�Relatório 
da sociedade civil sobre a evolução dos indicadores 
de prevalência dos principais fatores de risco e de 
proteção24 para avaliar a Estratégia Intersetorial de 
Prevenção�e�Controle�da�Obesidade:�recomendações�para�
estados�e�municípios.�De�acordo�com�o�documento,�apesar�
de�uma�leve�melhora�nos�índices�de�ingestão�de�legumes�
e verduras, associada a uma diminuição importante no 
consumo�frequente�de�refrigerante,�os�índices�de�sobrepeso�
e�obesidade�seguem�em�crescimento�no�país,�bem�como�
o�de�DCNTs�associadas�à�alimentação,�como�hipertensão�
e� diabetes.� As� ações� de� regulação� da� publicidade� e� de�
incentivos� fiscais� à� alimentação� saudável� são� as� que�
menos�avançaram�no�período.

Apesar�de�existirem�diversos�planos�e�diretrizes,�nacionais�
e internacionais, voltados ao controle da obesidade e das 
DCNTs,�os�dados�de�saúde�no�Brasil�e�no�mundo�indicam�
que�esse�objetivo�ainda�está�longe�de�ser�alcançado.�Afinal,�
as�DCNTs�seguem�sendo�a�principal� causa�de�morte�em�
todo o mundo�e,�até�o�momento,�nenhum�país25�foi�capaz�
de�reverter�as�tendências�de�aumento�do�excesso�de�peso�
e�da�obesidade�na�população.�Isso�mostra�a�necessidade�
de�colocar�em�prática�as�ações�já�planejadas�e�estabelecer�
outras.�Entre�os�principais�desafios�para�que�as�ações�mais�
efetivas� sejam�colocadas� em�prática� está� a� interferência�
das grandes indústrias de produtos ultraprocessados na 
tomada�de�decisão�sobre�quais�políticas�públicas�devem�
ser�priorizadas.�Esse�tema�será�tratado�no�capítulo 7.

http://bit.ly/AeP-MinSaudeDCNT
http://bit.ly/AeP-MinSaudeDCNT
http://bit.ly/AeP-MinSaudeDCNT
http://bit.ly/AeP-MonitorSodio
http://bit.ly/AeP-ReducaoSodioIDEC
http://bit.ly/AeP-AvaliacaoSodio
http://bit.ly/AeP-EstratObesidadeBR
http://bit.ly/AeP-EstratObesidadeBR
http://bit.ly/AeP-EstratObesidadeBR
http://bit.ly/AeP-ObesidadeCriancasOPAS
http://bit.ly/AeP-ObesidadeCriancasOPAS
http://bit.ly/AeP-DCNT-ACT
http://bit.ly/AeP-DCNT-ACT
http://bit.ly/AeP-DCNT-ACT
http://bit.ly/AeP-DCNT-ACT
http://bit.ly/AeP-ObesityLancet


44 45

Do
en

ça
s 

cr
ôn

ic
as

 n
ão

 tr
an

sm
is

sí
ve

is

NA PRÁTICA
A relação entre saúde e alimentação é bem estabelecida, 
porém� é� um� terreno� perigoso,� em� que� generalizações� e�
falta�de�embasamento�em�evidências�são�comuns.�

Pontos importantes para evitar deslizes:

• Obesidade é uma questão de saúde pública que 
demanda�estratégias�coletivas�de�enfrentamento.�É�preciso�
evitar�o�discursos�da�força�de�vontade�individual�e�focar�em�
políticas�públicas�baseadas�em�evidências.�

• A� educação� alimentar� é� importante,�mas� sozinha� não�
funciona�para�melhorar�a�alimentação�da�população�como�
um�todo.�

• Nenhum�alimento�–�ou�mesmo�uma�lista�deles�–�cura�ou�
evita�uma�DCNT.�Indicar�alimentos�específicos�como�se�fossem�
fundamentais�para�lidar�com�uma�enfermidade�não�tem�base�
científica.� Para� evitar� essas� doenças,� a� indicação é evitar o 
consumo de produtos ultraprocessados�ao�longo�da�vida.

• Alguns estudos sugerem descobertas sensacionais no 
título,� mas� apresentam� limitações� que� impossibilitam� a�
generalização�de�seus�resultados.�Pesquisas�com�animais�
ou� feitas� com� um� número� reduzido� de� pessoas� devem�
ser� lidas�com�cautela�e�nem�sempre�possuem�relevância�
para�serem�reportadas�na�imprensa.�Além�disso,�é�preciso�
verificar�a�fonte�de�financiamento da pesquisa para verificar�
possíveis�conflitos�de�interesse.

ANÁLISE DE CASO

Qual impacto que a má alimentação  
quando jovem nos trará na velhice?

Esse�texto�de�janeiro�de�2020�traz�uma�reflexão�sobre�como�os�hábitos�de�vida�na�
juventude�afetam�a�saúde�na�terceira�idade.�Nenhuma�das�afirmações�do�texto�
está�incorreta.�Os�dados�são�relevantes�para�o�interesse�público�e�a�reflexão�é�
necessária,�mas�há�alguns�pontos�que�podem�ter�outros�tipos�de�abordagem.

• A questão é posta como se a má ali-
mentação� fosse�apenas�uma�decisão�
individual,�e�não�uma�consequência�do�
ambiente alimentar no qual cada um 
está�inserido.

• As�condições�de�vida�da�maior�parte�
da�população�tampouco�foram�analisa-
das.�Jovens�não�raro�precisam�combi-
nar� estudos� e� trabalho,� além� de,� em�
ambientes urbanos, gastarem tempo 
excessivo�dentro�do�transporte�público.

• Foram� destacados� nutrientes� es-
pecíficos� para� a� saúde� de� todas� as�
pessoas, quando na verdade só um 
profissional� pode� identificar� os� níveis�
adequados de nutrientes de acordo 
com� as� características� e� estado� de�
saúde�de�cada�indivíduo.�

• Não� há�menção� às� questões� cole-
tivas que envolvem a alimentação e 
outros�hábitos�saudáveis.

• Escolha�bem�as�fontes�das�matérias.�Busque�o�currículo�
Lattes do pesquisador e�sua�relevância�para�o�campo.�Quando�
o�entrevistado�focar�sua�carreira�no�consultório,�é�importante�
verificar� sua� trajetória� para� saber� se� é� um� profissional�
atualizado�e�tem�conhecimento�em�saúde�pública.�Número�de�
seguidores�nas�redes�sociais�e�clientes�famosos�não�devem�
ser�fatores�relevantes�para�a�escolha�da�fonte.

• É� comum� que� grandes� empresas� ou� associações� de�
produtores encomendem pesquisas que validem seus 
produtos� frente� a� comunidade� científica,� a� imprensa� e� a�
sociedade.� Por� isso,� é� importante� conhecer� as� disputas�
presentes�em�assuntos�polêmicos�e� identificar�os�atores�
envolvidos�e�seus�interesses.�

• Cultive� fontes� independentes com quem possa contar 
para tirar dúvidas sobre novos estudos ou anúncios de 
políticas�públicas.

bit.ly/AeP-AlimentacaoJovensUOL

PONTOS DE ATENÇÃO

http://bit.ly/AeP-AlimentacaoJovensUOL
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ANÁLISE DE CASO

7 alimentos 
inusitados que  
abaixam a pressão

Essa matéria de 2013 é um caso 
clássico de lista de alimentos 
que�podem�ajudar�a�lidar�com�a�
hipertensão.

ANÁLISE DE CASO

Consumir mais  
de 5 gramas de sal  
por dia ameaça o 
sistema circulatorio

O texto, de 2012, aponta a relação 
entre o consumo de sal e problemas 
no�sistema�circulatório.�

•  A matéria, embora comente que o 
sal que consumimos não está só no 
saleiro,� não� fala� de� pesquisas� e� nem�
apresenta dados de que o consumo de 
sal presente em produtos ultraproces-
sados�é�que�vem�aumentando.

• Dá� a� entender� de� que� basta� verifi-
car�o�rótulo�de�um�produto�alimentício�
para� que� seja� possível� compreender�
que�há�sal�em�excesso.

• Poderia�também�discutir�outras�medi-
das�para�a�redução�do�consumo�de�sal.

• Entendimento da alimentação como 
uma� junção� aleatória� de� alimentos�
ingeridos, não como uma atividade 
cultural,�coletiva�e�política.

• Abordagem�individual�da�hipertensão.

• Uso de estudos pequenos e de 
pouca�relevância.

bit.ly/AeP-SalG1
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A base para a relação de uma pessoa com a 
alimentação� começa� a� ser� construída� na� infância.� Para�
que� ela� chegue� com� saúde� à� vida� adulta,� portanto,� é�
preciso investir em alimentação adequada e saudável 
desde�os�seus�primeiros�anos�de�vida.�Essa�necessidade�é�
urgente�no�país,�já�que�os�índices�de�excesso�de�peso�são�
preocupantes.� Dados� da� POF� (Pesquisa� de� Orçamentos�
Familiares),� do� IBGE,� de� 2008/2009� mostram� que� uma�
em� cada� três� crianças� brasileiras� está� acima� do� peso�
recomendado.� Ao�mesmo� tempo,� a� volta� da� desnutrição�
é� uma� possibilidade� que� está� no� horizonte� próximo,� por�
conta�do�aumento�dos�níveis�de�pobreza�no�país.

O primeiro fator de proteção da criança contra desnutrição, 
obesidade e outras doenças é a amamentação.� O� Brasil�
avançou na promoção do aleitamento materno nos últimos 
anos,� mas� ainda� há� espaço� para� melhora.� De� acordo�
com�dados�do�Unicef1� (Fundo�das�Nações�Unidas�para�a�
Infância),�menos� da�metade� dos� bebês� são� alimentados�
exclusivamente com leite materno nos primeiros seis 
meses�de�vida.

A regulação das indústrias alimentícias, que dão 
as cartas no sistema alimentar global, é outro ponto 
fundamental na�proteção�da�alimentação�infantil.�Por�meio�
de� publicidade� e� estratégias� de� marketing,� elas� buscam�
criar� consumidores� fiéis� desde� o� início� da� vida,� mesmo�
que�as�consequências�do�consumo�de�seus�produtos�para�
a� saúde� sejam�negativas.� Este� capítulo� traz� informações�
sobre�essa�e�outras�possíveis�estratégias�e�seus�impactos�
na�alimentação�infantil.

Crianças entre a  
desnutrição e a obesidade
Os dados relacionados ao estado nutricional de crianças 
no� Brasil� mostram� um� cenário� de� transição� nutricional�
semelhante� ao� que� ocorre� com� a� população� em� geral�
(capítulos 2 e 3).�Em�1975,�26%�das�crianças�de�até�5�anos�
que viviam em áreas urbanas apresentavam baixa estatura 
para�a� idade.�Dados�da�POF�de�2008/2009�mostram�que�
esse� número� chegou� a� 6%.� Essa� mudança� positiva,� no�
entanto,� pode� ser� revertida� em� breve.� O� aumento dos 
números de pobreza e extrema pobreza no país dão 
uma pista de que a desnutrição pode voltar a crescer nos 
próximos�anos.

O� excesso� de� peso,� por� sua� vez,� apresenta� crescimento�
acelerado.� Em� 2002/2003,� 16,7%� das� crianças� e�
adolescentes entre 10 e 19 anos apresentavam sobrepeso 
e�2,3%�obesidade.�Em�2008/2009,�o�número�de�brasileiros�
com� sobrepeso� nessa� faixa� etária� chegou� a� 20,5%,�
enquanto�4,9%�eram�obesos.�

O quadro geral de alimentação das crianças e adolescentes 
brasileiros� é� semelhante� ao� dos� adultos.� O� aumento� no�
consumo de produtos ultraprocessados é a principal 
causa para� o� aumento� da� prevalência� do excesso de 
peso nessa faixa etária� .�Há,�ainda,�questões�específicas�
para� a� idade.� As� crianças� não� conseguem� diferenciar�
adequadamente�a�realidade�da�fantasia�e�isso�faz�com�que�
esse�grupo�seja�muito�mais vulnerável à publicidade de 
alimentos.�Além�disso,�a�alimentação�nos�primeiros�anos�
de vida influencia os hábitos alimentares e a saúde até 
a idade adulta.�Por�isso,�é�preciso�um�conjunto�de�ações�

que�foque�especialmente�nessa�faixa�etária�para�prevenir�
não só a obesidade como o desenvolvimento de diversas 
DCNTs�(doenças�crônicas�não�transmissíveis).�

Leite materno –  o primeiro alimento
O�leite�materno�é�o�primeiro�alimento�do�bebê�e�deve�ser�
o único até os 6 meses2� de� idade,� quando� tem� início� a�
introdução�alimentar.�Essa�informação�pode�parecer�trivial,�
mas a amamentação está longe de ser um assunto simples 
e� individual.� Garantir� que� o� maior� número� possível� de�
crianças�seja�amamentada�pelo�tempo�adequado�é�assunto 
para políticas públicas em todo o mundo, por conta dos 
amplos�benefícios�para�a�saúde�e�nutrição�da�criança�e�da�
mãe,�para�a�economia�e�para�a�sociedade.�O�aleitamento�

materno�deve�ser�estimulado�sempre�que�possível,�desde�
a�primeira�hora�de�vida�até�os�2�anos�(ou�mais)�da�criança.�
O Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores de 2 
Anos3,�lançado�em�2019,�traz�todas�as�recomendações�de�
alimentação�para�essa�fase�da�vida.

A composição4� do� leite� materno� é� uma� das� chaves� para�
sua ampla superioridade em relação a qualquer alternativa 
artificial.� Esse� alimento� apresenta� uma� composição�
nutricional balanceada, que inclui todos os nutrientes 
essenciais, além de um grande número de componentes 
que contribuem para o crescimento e o desenvolvimento 
adequados�do�bebê.�Além dos nutrientes, estão presentes 
fatores antimicrobianos, agentes antiinflamatórios, 
enzimas digestivas, diversos tipos de hormônios e fatores 
de crescimento.� A� composição� do� leite� muda� de� acordo�
com�o�desenvolvimento�do�bebê,�além�de�reagir�a�antígenos:�
se� mãe� ou� criança� contraem� uma� doença� infecciosa,� o�
corpo�da�mãe�produz�anticorpos�específicos�contra�o�micro-
organismo�invasor.

SOBREPESO NA 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

crianças de 5 a 9 anos 
apresentavam sobrepeso, 
de acordo com a 
POF 2008-2009

1 em cada 3

jovens de 10 a 19 anos 
se encontravam na mesma 
situação. Um aumento de 22% 
em relação à pesquisa anterior, 
de 2002-2003

1 em cada 5

http://bit.ly/AeP-UnicefAmamentacao
http://bit.ly/AeP-OMSAmamentacao
http://bit.ly/AeP-GuiaAlimentarCriancas
http://bit.ly/AeP-GuiaAlimentarCriancas
http://bit.ly/AeP-ComposicaoLM
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O aleitamento materno protege bebês contra morte por 
doenças infecciosas,� incidência� de� diarreia, infecções 
respiratórias, problemas na arcada dentária e obesidade, 
entre� outros� problemas� de� saúde,� além� de� fortalecer� o�
vínculo entre mãe e filho.� O� aumento� do� aleitamento�
materno no mundo poderia evitar 823 mil mortes5 de 
crianças�menores�de�5�anos.

A mãe também é beneficiada�pela�prática�da�amamentação.�
Quanto mais prolongado é o aleitamento, maior é o tempo 
para�que�a�mulher�volte�a�ter�ciclos�menstruais,�o�que�aju-
da�a�aumentar�o�tempo�entre�gestações.�A�amamentação�
pode diminuir a incidência de câncer de mama e de ovário.  
Algumas�evidências�mostram,�também,�uma�proteção�con-
tra�a�ocorrência�de�diabetes�e�uma�maior� facilidade�para�
que�a�mulher�retorne�a�seu�peso�anterior�à�gravidez.

A� II� Pesquisa� de� Aleitamento� Materno� nas� Capitais�
Brasileiras�e�Distrito�Federal�de�2009�traz�os�últimos�dados�
nacionais sobre amamentação6.� Os� dados�mostram� que�
67,7%�das�crianças�foram�amamentadas�na�primeira�hora�
de�vida.�No�entanto,�esse�número�cai�conforme�a�idade�da�
criança�avança.�Do�nascimento�até�os�6�meses,�a�proporção�
de crianças em aleitamento materno exclusivo é de 41% no 
conjunto�das�capitais�brasileiras.�

A amamentação é um processo complexo que depende 
de diversas variáveis� para� dar� certo.� É� comum� que� as�
primeiras�mamadas�provoquem�dor�e�feridas�no�peito,�até�
que�mãe�e�bebê�se�adaptem�ao�novo�processo.�Além�disso,�
as mulheres precisam de apoio de pessoas próximas 
durante� essa� fase� e� ter� a� sua� licença-maternidade 
garantida.�Sem�isso,�a�amamentação�pode�ser�prejudicada.

A influência da indústria
Além� das� questões� apontadas,� a� amamentação� também�
enfrenta�outro�desafio:�as�práticas de marketing agressivas 
dos fabricantes de substitutos do leite materno.

Esses� produtos� são� importantes� apenas� em� situações�
específicas.� Quando� existem� impedimentos� para� a�
amamentação,� as� fórmulas� especiais� para� lactentes�
podem�ser�usadas�com�a�recomendação�de�profissionais�
de�saúde.�Mesmo�a�indicação�médica�deve�ser�vista�com�
ressalvas,� dada�a� influência7� que�a� indústria� de� fórmulas�
infantis,� mamadeiras� e� bicos� artificiais� exerce� também�
nesses�profissionais.

Essa indústria ocupa um lugar importante como 
dificultadora da amamentação no Brasil e no mundo. 
Comercializados� nos� Estados� Unidos� desde� o� fim� do�
século�XIX�e�no�Brasil�desde�a�década�de�1930,�foi�a�partir�
dos�anos�1960�que�esses�produtos�se�popularizaram,�por�
conta�do�desenvolvimento�tecnológico.

O�primeiro�curso�de�atualização8�em�pediatria�organizado�
por� um� fabricante� de� fórmulas� infantis� aconteceu� em�
1956.�A�indústria�também�premiava,�à�época,�aqueles�que�
ela� considerava� os� melhores� trabalhos� acadêmicos� em�
puericultura�publicados�no�país.�

Com� esse� tipo� de� tática,� as� fórmulas� infantis� foram�
progressivamente� ganhando� mercado� no� Brasil,� em�
detrimento�da�amamentação.�Ganharam�força�mitos como 
“leite materno fraco ou insuficiente” e “fórmula infantil 
equivalente ao leite humano”.�Esse�movimento�aconteceu�
de� forma� global� e� teve� repercussões� devastadoras,�
especialmente�para�países�de�baixa�renda.

Em 1974, o relatório The Baby Killer9�(A�Matadora�de�Bebês,�em�
tradução�livre)�acusa�a�indústria�de�fórmulas�infantis�de�causar�
a� morte� de� crianças� em� países� pobres,� por� usar� diversas�
técnicas� de� marketing� de� seus� produtos� em� comunidades�
sem�condições�sanitárias�suficientes.�Sem�água�potável�para�
as�fórmulas�e�para�a�higienização�dos�recipientes�necessários�
para� seu� uso,� houve� um� aumento� no� número� de� crianças�
doentes�e�de�mortes�relacionadas�à�higiene.�

Com� a� exposição� desse� tipo� de� prática,� houve� um�
movimento�de�reação�da�sociedade�civil�contra�a�influência�
das�empresas�na�amamentação�no�final�dos�anos�70.�Como�
resultado,�a�OMS�(Organização�Mundial�da�Saúde)�adotou,�
em 1981, o Código Internacional de Comercialização de 
Substitutos do Leite Materno10, que deveria ser adotado 
integralmente� pelos� países-membro.� O� texto� regula� o�
marketing� de� produtos� voltados� à� alimentação� infantil� e�
busca�proteger�a�amamentação.

O PROBLEMA DOS BICOS ARTIFICIAIS

O uso de mamadeiras e chupetas faz parte do 
imaginário relacionado ao universo dos bebês. 
Esses utensílios, no entanto, prejudicam o 
aleitamento materno e devem ser evitados. 
Alguns dos problemas por eles causados são:

Confusão de bicos – o bebê pode 
rejeitar o seio materno por conta 
do uso de mamadeiras, já que o 
esforço para sugar é menor

Problemas no 
desenvolvimento orofacial

Dificuldades 
fonoaudiológicas

Maior ocorrência 
de otites

Dificuldade no 
desenvolvimento do 
mecanismo de fome e 
saciedade

Problemas devido à 
falta de higienização

http://bit.ly/AeP-BreastfeedingLancet
http://bit.ly/AeP-PesquisaAmamentacao
http://bit.ly/AeP-PesquisaAmamentacao
http://bit.ly/AeP-MarketngAmamentacao
http://bit.ly/AeP-CursoIndustria
http://bit.ly/AeP-BabyKiller
http://bit.ly/AeP-CICSLM
http://bit.ly/AeP-CICSLM
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Políticas públicas  
para promoção do aleitamento 
materno e da alimentação 

NBCAL
A� NBCAL� (Norma� Brasileira� para� Comercialização� de�
Alimentos� para� Lactentes� e� Crianças� de� Primeira� Infância,�
Bicos,�Chupetas�e�Mamadeiras)�corresponde�ao�conjunto�das�
normas vigentes sobre promoção comercial e rotulagem 
de alimentos e produtos destinados a recém-nascidos 
e crianças de até 3 anos de idade.� Ela� resulta� de� uma�
série� de� movimentos� para� que� fossem� criadas� normas�
de�comercialização�de�alimentos�para�lactentes�no�Brasil.�
O� texto,� atualizado� em�2018,� traz� em�seus� artigos,� entre�
outras�ações,�a�proibição de imagens de crianças ou texto 
que assemelhe o substituto ao leite materno nos rótulos; 
a�obrigação�dos�materiais� de� informação�e� educação�de�
conter�informação�sobre�a�superioridade�do�leite�materno�e�
a�recomendação�aos�profissionais�de�saúde�para�promover�
e�proteger�a�amamentação.

Apesar de ser um avanço regulatório11,�a�NBCAL�não�é�plena-
mente�aplicada.�Não�existem�mecanismos�de�controle�e�fiscali-
zação�do�poder�público�para�acompanhar�o�efetivo�cumprimento�
da�norma.�Além�disso,�nunca�foi�feita�uma�campanha�de�divul-
gação�que�buscasse�popularizar�os�princípios�defendidos�pela� 
legislação�e�os�direitos�de�mães�e�crianças.�

Apesar disso, um monitoramento12� da� NBCAL,� realizado�
pelo�Idec�(Instituto�Brasileiro�de�Defesa�do�Consumidor)�e�
pela�Ibfan�Brasil�(Rede�Internacional�em�Defesa�do�Direito�
de� Amamentar,� na� tradução� para� o� português)� em� 2019�
encontrou 433 irregularidades na venda e promoção de 
substitutos� do� leite� materno� como� fórmulas� infantis� e�
leites�em�pó.�Dentre�as�irregularidades,�123�eram�relativas�
a�compostos� lácteos�–�28%�do� total.�Um�dos�problemas�
mais� comuns�é�a� semelhança�dos� rótulos� e� embalagens�
das� fórmulas� infantis,� compostos� lácteos� e� leites� em�
pó,� fazendo� com�que� as� famílias� tenham�dificuldade� em�
selecionar�o�produto�correto.�

FÓRMULA INFANTIL X COMPOSTO LÁCTEO
Além� das� fórmulas� infantis,� a� indústria� comercializa�
outros produtos voltados para as mães e que também se 
colocam�como�concorrentes�do�aleitamento�materno.�São�
eles�a� fórmula� infantil�de�seguimento,�o� leite�em�pó�e�os�
compostos�lácteos.�Entenda�a�diferença:

FÓRMULA INFANTIL:�alimento�artificial�que�pode�atuar�como�
um substituto para o leite materno para recém-nascidos e 
bebês�de�até 6 meses.�Pode�ser�indicado�por�profissionais�
de�saúde�em�situações�em�que�a�amamentação�exclusiva�
não�é�possível�ou�suficiente.

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO:�semelhante�à�fórmula�
infantil,� mas� voltada� para� bebês� entre 6 e 12 meses de 
idade.�Também�deve�ser�utilizada�somente�com�indicação�
de� profissionais� de� saúde,� em� situações� em� que� a�
amamentação�não�é�possível.

LEITE EM PÓ:� é� produzido� por�meio� da�desidratação do 
leite de vaca integral.� Deve� conter� somente� proteínas,�
açúcares,�gorduras�e�outras�substâncias�minerais�próprias�
do�leite.�Não�deve�ser�visto�como�um�substituto�para�o�leite�
materno�e�não�é�indicado�para�crianças�menores�de�1�ano.

COMPOSTO LÁCTEO: produto ultraprocessado resultante 
da�mistura�de�leite�(no�mínimo�51%)�e�outros ingredientes 
lácteos ou não lácteos.�Costuma�conter�açúcar�e�aditivos�
alimentares.�Não�é� indicado�para� crianças�menores�de�1�
ano�e�não�substitui�o�leite�materno.

Em suas estratégias de marketing,�a�indústria�trabalha�com�
a confusão entre esses produtos,� utilizando� embalagens�
semelhantes�e�campanhas�publicitárias�voltadas�para�mães.�
Além disso, as empresas utilizam brechas na legislação 
para realizar promoções e oferecer brindes, tornando os 
compostos� lácteos� mais� baratos� e� atraentes.� Com� isso,�
existe� o� risco� de�mães� e� pais,� acreditando� estar� fazendo�
a�melhor� opção,� alimentarem� seus� filhos� com� compostos�
lácteos,�produtos�que�muitas�vezes�contêm�teores�elevados�
de�açúcar�e�outros�ingredientes�prejudiciais�aos�bebês.

Amamenta Brasil
Lançada� em� 2007,� a� Estratégia� Amamenta� Brasil13 tem 
como�objetivo�melhorar�os�índices�de�aleitamento�materno�
no� país.� Em� 2017,� essa� política� foi� integrada� à� Enpacs�
(Estratégia� Nacional� para� a� Alimentação� Complementar�
Saudável)�e�passou�a�levar�o�nome�de�Estratégia�Amamenta�
e�Alimenta�Brasil.�O�programa�tem�como�objetivo�qualificar�
o�trabalho�dos�profissionais�da�atenção�básica�para�reforçar�

e incentivar o aleitamento materno e a alimentação 
saudável para crianças menores de 2 anos no âmbito do 
SUS (Sistema Único de Saúde).

Para� isso,� é� realizado� o� treinamento dos profissionais 
de saúde, discussão da prática do aleitamento materno e 
da�alimentação�complementar� (ver� abaixo)� no�âmbito�das�
unidades� e�monitoramento� das� populações� atendidas� por�
essas� unidades.� Não� há� resultados� consolidados� sobre� o�
impacto� da� estratégia� no� país.� Um� estudo14 realizado� em�
Ribeirão�Preto,�no�interior�do�estado�de�São�Paulo,�no�entanto,�
encontrou uma relação positiva entre a implementação 
dessa�política�e�a�prevalência�de�aleitamento�materno.

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
Os�Bancos�de�Leite�Humano15 são centros onde o leite humano 
doado por mães voluntárias é recebido, processado, analisado, 
armazenado� e� distribuído aos centros hospitalares para 
alimentar recém-nascidos hospitalizados que, por diversos 
motivos,� não� podem� ser� amamentados� por� suas� mães.� 
A�RBLH-BR�(Rede�Global�de�Bancos�de�Leite�Humano�-�Brasil)�
conta com 224 unidades em todos os estados, além de 218 
pontos�de�coleta�de�doações.�Em�2019,�214�mil�bebês�foram�
beneficiados� por� essa� política.� A� RBLH� é� considerada� um�
modelo� global� de� política� pública� voltada� à� amamentação.� 
Em� 2001,� a� OMS� reconheceu� a� ação� como� a� que� mais�
contribuiu�para�a�redução�da�mortalidade�infantil�no�mundo�na�
década�de�1990.�Em�2020,�a�rede�foi�novamente�homenageada�
ao�receber�o�prêmio�Memorial�Dr.�Lee�Jong-wook�pelo�trabalho�
de�promoção�do�aleitamento�materno�no�mundo.�Atualmente,�
há� diversos� acordos� e� atividades� de� cooperação� técnica�
internacional16�com�o�modelo�brasileiro�de�bancos�de�leite.

http://bit.ly/AeP-ArtigoNbcal
http://bit.ly/AeP-MonitoramentoNbcal
http://bit.ly/AeP-AmamentaBrasil
http://bit.ly/AeP-ArtigoAmamentaBR
http://bit.ly/AeP-RBLH
http://bit.ly/AeP-RblhInternacional
http://bit.ly/AeP-RblhInternacional
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Marco Legal da Primeira Infância
Fruto� de� processo� participativo� de� discussões� envolvendo�
sociedade civil, academia e governos, o Marco Legal da 
Primeira� Infância� estabelece� princípios e diretrizes para a 
formulação e a implementação de políticas públicas para a 
primeira�infância�(de�0�a�3�anos).�Entre�seus�princípios,�o�Marco�
reconhece�a�alimentação�e�a�nutrição�como�áreas�prioritárias�
para�as�políticas�públicas�voltadas�para�esse�público.

início,�a�comida�deve�ser�amassada com o garfo, para que 
haja� pequenos� pedaços� que� estimulem� a�mastigação.� Os�
alimentos devem ser servidos separadamente, para que a 
criança aprenda e reconheça os sabores, cores, texturas e 
aromas.�Por�volta�de�1�ano�de�idade,�a�criança�já�pode�comer�
os�alimentos�com�a�mesma�textura�do�resto�da�família.

É muito importante que a criança não seja obrigada a 
comer tudo�o�que�é�colocado�em�seu�prato.�Nessa�idade,�
o� bebê� –� especialmente� se� tiver� sido� amamentado� em�
livre�demanda�–� tem�o�mecanismo�de� fome�e�saciedade�
desenvolvido e tem a capacidade de consumir exatamente 
aquilo�que�necessita,�desde�que�a�oferta�de�alimentos�seja�
adequada� e� variada.� Forçá-lo� a� comer� mais� do� que� ele�
deseja,�por�exemplo,�prejudica�essa�regulação,�o�que�pode�
influenciar�na�saúde�mais�tarde,�com�o�desenvolvimento�de�
obesidade�ou�transtornos�alimentares.

Até os 2 anos de idade, a criança não deve comer alimentos 
com açúcar adicionado.�O�consumo�desse� ingrediente� traz�
prejuízos�à�saúde�–�como�o�aumento�da�ocorrência�de�diabetes�
e�cárie�dental�–�e�à�formação�do�paladar.�Além�disso,�a�oferta 
de sucos não é recomendada,�mesmo�os�naturais.�A�bebida�
não�oferece�benefícios�nutricionais�para�os�bebês�por�conta�
do�alto� índice�de�açúcar.� Isso�acontece�porque,�geralmente,�
um�copo�de� suco� leva�maior� quantidade�de� fruta�do�que�a�
criança� comeria.� Assim,� ela� continua� consumindo� a� caloria�
que�está�no�suco,�mas�com�menos�fibras�que�as�contidas�no�
alimento�sólido,�o�que�contribui�para�a�falta�de�saciedade.�

A� alimentação� da� criança� é� influenciada� pelo� contexto�
familiar.�Se�a�família�tem�o�costume�de�consumir�produtos�
ultraprocessados,� é� muito� difícil� o� bebê� criar� hábitos�

diferentes�e,�portanto,�saudáveis.�Por�isso,�o momento da 
introdução alimentar pode servir como uma avaliação da 
alimentação de todos os moradores da casa.�Essa�revisão�
é importante para que, a partir dos 2 anos, quando termina 
o� período� de� introdução� alimentar,� a� criança� mantenha�
hábitos�saudáveis�pelos�anos�seguintes.

Publicidade voltada para crianças
Na�avaliação�de�entidades�civis�de�defesa�dos�direitos�das�
crianças,� a� publicidade� voltada� para� o� público� infantil� é�
proibida pelas normas jurídicas brasileiras. 

A�própria�Constituição�Federal,�em�seu�artigo�227,�afirma�
que�é�“dever�da�família,�da�sociedade�e�do�Estado�assegurar�
à� criança,� ao� adolescente� e� ao� jovem,� com� absoluta�
prioridade,� o� direito� à� vida,� à� saúde,� à� alimentação,� à�
educação,�(...),�além�de�colocá-los�a�salvo�de�toda�forma�
de� negligência,� discriminação,� exploração,� violência,�
crueldade�e�opressão.”�O�ECA� (Estatuto�da�Criança�e�do�
Adolescente)� reconhece� a� criança� como� um� indivíduo�
em�fase�de�desenvolvimento�físico,�social�e�emocional�e�
busca�garantir�o�seu�melhor�interesse�em�qualquer�tipo�de�
relação.�No�mesmo�sentido,�de�acordo�com�o�CDC�(Código�
de�Defesa�do�Consumidor),� qualquer� tipo�de�publicidade�
direcionada�ao�público�infantil�é�abusiva�e,�portanto,�ilegal.

Outro texto importante é o Marco Legal da Primeira Infância, 
que�determina�a�proteção�da�criança�contra�toda�forma�de�
violência�e�pressão�consumista�e�a�adoção�de�medidas�que�
evitem�a�exposição�precoce�à�comunicação�mercadológica.
Por�fim,�a�Resolução�nº�163�do�Conanda�(Conselho�Nacional�
dos�Direitos�da�Criança�e�do�Adolescente)�conceituou�como�

abusiva toda publicidade dirigida diretamente ao público 
infantil.�Com�força�normativa,�a�resolução�traz�definições�
específicas�para�caracterizar�essa�prática�abusiva,�incluindo�
o�uso�de�linguagem�infantil;�efeitos�especiais�e�excesso�de�
cores;� trilhas� sonoras� com�músicas� infantis� ou� cantadas�
por�crianças;�uso�de�pessoas�ou�celebridades�com�apelo�à�
esse�público;�de�personagens�ou�apresentadores�infantis,�
bonecos ou similares; promoção com distribuição de 
prêmios� ou� brindes� ou� com� competições� e� jogos� com�
apelo�ao�público�infantil.

A proteção da criança contra a publicidade deve acontecer 
por�conta�de�seu�estágio�de�desenvolvimento.�Na infância, 
as fronteiras entre a realidade e a imaginação ainda não 
estão claras.�Por�isso,�usar�de�linguagem�apelativa�para�o�
universo�infantil�e�aproveitar�da�deficiência�de�julgamento�
e�experiência�da�criança�a�fim�de�incentivar�o�consumo�é�
uma�prática�considerada�abusiva.

Apesar de estar proibida pelas leis, a publicidade 
direcionada�ao�público�infantil�continua sendo veiculada.�
De� acordo� com� o� estudo� “Os� impactos� da� proibição� da�
publicidade� dirigida� às� crianças� no� Brasil18”,� realizado�
pela The Economist Intelligence Unit sob encomenda do 

Introdução Alimentar
Após os 6 meses de aleitamento materno exclusivo, tem 
início�a�fase�de�introdução�alimentar�da�criança,�chamada�
de alimentação complementar, que se estende até os 2 
anos.�Esse�período�tem�extrema�importância�na�saúde�do�
indivíduo�e�na�adoção�de�hábitos�saudáveis�por�toda�a�vida.�
As�recomendações�para�a�introdução�alimentar�podem�ser�
encontradas� no� Guia� Alimentar� Para� Crianças� Brasileiras�
Menores de 2 Anos17.

Assim como na alimentação da população em geral, a re-
comendação do Guia é de que as crianças pequenas con-
sumam alimentos in natura e minimamente processados, 
evitando�os�produtos�ultraprocessados.�Dentro�dessa�indi-
cação, ela deve provar da comida preparada para os outros 
integrantes�da�família.�A�diferença�é�que,�até�completar�um�
ano�de�idade,�a�comida�do�bebê�não�deve�conter�sal.

A textura deve ser adaptada para a capacidade de 
mastigação� da� criança,� mas� não� deve� ser� ofertada� em�
forma�de�sopa�ou�passada�na�peneira�ou�processador.�No�

http://bit.ly/AeP-PublicidadeInfantil
http://bit.ly/AeP-PublicidadeInfantil
http://bit.ly/AeP-GuiaAlimentarCriancas
http://bit.ly/AeP-GuiaAlimentarCriancas
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Instituto Alana em 2017, a maioria dos comerciais dirigidos 
às�crianças�(64%)�usam�linguagem�e�personagens�infantis,�
43%�usam�músicas�cantadas�por�vozes�infantis�e�mais�de�
20% vinculam a compra de alimentos ao recebimento de 
brindes.�Em�um�país�em�que�as�crianças�passam�em�média�
cinco�horas�e�meia�por�dia�em�frente�à�TV,�a�influência�da�
publicidade�pode�ser�decisiva�em�sua�formação.

A�OMS�e�a�Opas� (Organização�Pan-Americana�da�Saúde)�
consideram que regular a publicidade de alimentos 
ultraprocessados é uma medida fundamental no combate à 
obesidade.�A�recomendação19�é�que�sejam�implementadas�
regulamentações�obrigatórias�para�proibir�qualquer�tipo�de�
marketing�de�produtos�ultraprocessados�dirigido�a�crianças�
e� adolescentes� (inclusive� nas� embalagens)� e� restringir� o�
marketing�em�todos�os�espaços�públicos,� inclusive�locais�
onde�são�vendidos�alimentos.�

O� Chile� implementou,� em� 2016,� uma� lei� de� alimentação�
saudável� com� o� objetivo� de� diminuir� o� consumo� de�
produtos�ultraprocessados:�um�modelo�de�rotulagem�que�
alerta sobre excesso de sódio, açúcar, gordura saturada 
e calorias em alimentos, a restrição da publicidade 
voltada para crianças nesses produtos e o banimento da 
venda�desses�alimentos�não�saudáveis�em�escolas.�Uma�
pesquisa20 publicada em novembro de 2019 mostrou 
que�a�porcentagem�de�embalagem�de�produtos� “alto�em”�
que� utilizavam� pelo�menos� uma� estratégia� de�marketing�
direcionada� a� crianças� diminuiu� significativamente� de�
36%�antes�da�regulação�para�15%�após�a�regulação.�Outra�
pesquisa publicada pela PLOS Medicine21 mostrou que o 
consumo�de�bebidas�açucaradas�por�domicílio�caiu�23,7%�
em�relação�ao�observado�antes�da�regulação.�

Um dos desafios atuais� em� relação� à� regulação� da�
publicidade voltada para crianças é o aumento dos canais 
em que essa prática pode ocorrer.� Plataformas�como�o�
YouTube e redes sociais proporcionam espaço livre para 
o� direcionamento� de� publicidade� para� crianças,� seja� na�
forma�tradicional,�semelhante�aos�anúncios�veiculados�na�
televisão,�como�em�novos�formatos,�como�vídeos�de�testes�
de�brinquedos�e�de�outros�produtos.�

Alimentação Escolar
O ambiente escolar é um microcosmo que representa 
a� parcela� da� sociedade� em� que� a� criança� está� inserida.�
Dessa� maneira,� tudo� o� que� afeta� a� alimentação� infantil�
fora�de�casa�deve�ser�discutido�também�dentro�da�escola.�
Essa proteção dentro do ambiente escolar é importante por 
diversos�motivos.�Trata-se�de�um�lugar�em�que�as�crianças�
passam a maior parte de seu tempo e onde, em geral, 
começam a tomar suas primeiras decisões alimentares 
autônomas.�Além�disso,�existe�uma�relação�de�confiança�
por� parte� dos� pais� de� que� os� profissionais� responsáveis�
pelo� ambiente� escolar� tomarão� as� melhores� decisões�
para�o�bem�estar�de�seus�filhos.�Seja�pública�ou�particular,�
a escola deve ser vista não apenas como provedora 
de refeições, mas também de educação alimentar e 
nutricional e de promoção da saúde.

Alimentação nas escolas
A alimentação recebida na escola pública é um importante 
fator�para�a�garantia da segurança alimentar e nutricional 
de�crianças�e�jovens.�Ela�é�fornecida�em�todas�as�etapas�

de ensino, sendo de responsabilidade do estado ou do 
município,� com� complementação� de� verbas� feita� pelo�
governo�federal.

Para�as�escolas�públicas,�existe�o�Pnae22 (Programa Nacional 
de Alimentação Escolar).�Seu�objetivo�é�promover,�em�todo�o�
país,�a�oferta�de�refeições�saudáveis�e�a�educação�alimentar�
e�nutricional�dos�alunos�da�rede�pública.�O�programa�coloca�
parâmetros mínimos que devem ser seguidos por todas as 
escolas�do�país,�como�o�tipo�de�alimentos permitidos e a 
presença de nutricionistas responsáveis.� A� partir� dessas�
regras,� estados� e�municípios� podem� estipular� parâmetros�
de� qualidade� superiores� ao� da� legislação� federal.� O� Pnae�
atingiu,�em�2018,�40�milhões�de�alunos�no�país.

Uma� das� ações� mais� importantes� do� programa� foi� a�
aprovação, em 2009, de uma lei que determina que 
30% do valor repassado pelo programa para as escolas 
públicas deve ser investido na compra direta de produtos 
da� agricultura� familiar23.� Além� disso,� em� maio� de� 2020�
foi� publicada� a� Resolução� nº� 06/202024� que� atualizou�
as� diretrizes� do� programa� a� partir� das� recomendações�
de alimentação saudável do Guia Alimentar para a 
População�Brasileira.�Uma�das�mudanças�implementadas�
é o aumento da oferta de alimentos in natura, enquanto 
a� oferta� de� alimentos� processados� e� ultraprocessados�
passa�a�ser�limitada�nos�cardápios.�Assim,�ficam�proibidos�
alguns produtos, como por exemplo as bebidas de baixo 
valor�nutricional�(refrigerantes,�bebidas�adoçadas),�barras�
de�cereais,�balas,�dentre�outros.�Dessa�maneira,�os�alunos�
têm�mais� chance� de� receber� uma� alimentação� saudável,�
com menor uso de agrotóxicos, e a produção da agricultura 
familiar�ganha�um�estímulo�importante.�

Cantinas escolares
As cantinas são espaços de venda de alimentos dentro 
das escolas�que�acontecem�sem�a�mediação�de�um�adulto.�
Embora�sejam�mais�comuns�nas�escolas�privadas,�também�
aparecem�nas�unidades�educacionais�públicas.�Não existe 
ainda uma regra nacional sobre os alimentos que podem 
ou não ser vendidos, nem sobre a publicidade nesses 
espaços,�embora�alguns�estados�e�municípios�tenham�leis�
que�controlam�o�seu�funcionamento.

As escolas devem ser espaços de proteção da saúde, 
portanto precisam se preocupar com o que é vendido 
nas� suas� cantinas.� Medidas� para� restringir� alimentos�
ultraprocessados nas cantinas, incluir o tema da 
alimentação� saudável� no� projeto� político� pedagógico,�
restringir a publicidade enganosa e envolver a comunidade 
escolar� são� fundamentais� para� promover� a� alimentação�
saudável�no�ambiente�escolar.

Por�isso,�é importante que a regulação das cantinas nas 
escolas públicas e privadas avance na�legislação�nacional.�
Existem�alguns�projetos�de�lei�que�buscam�regular�a�venda�
de�alimentos�nas�escolas.�O�PL�(Projeto�de�Lei)�357/2015,�
em� tramitação� no� Senado,� prevê� a� adoção� de� medidas�
para�controlar�a�qualidade�dos�alimentos�comercializados�
em� cantinas� nas� escolas� brasileiras.� No� entanto,� não� há�
previsão�para�que�a�matéria� seja� votada�em�plenário.� Já�
o� PL� 1755/2007� busca� proibir� a� venda� de� refrigerantes�
nas� cantinas� das� escolas� de� educação� básica.� O� texto�
já� tramitou� nas� comissões� da� Câmara� dos� Deputados� e�
aguarda�votação�no�plenário.

http://bit.ly/AeP-UPPAmLat-Opas
http://bit.ly/AeP-Chile
http://bit.ly/AeP-RotulosChile
http://bit.ly/AeP-PNAE
http://bit.ly/AeP-PNAEAgricFamiliar
http://bit.ly/AeP-FNDE062020
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NA PRÁTICA 
Abordada�com�profundidade�apenas�nas�revistas�específi-
cas�sobre�crianças,�a�alimentação�infantil�é�um�tema�que�
pode estar mais presente nas pautas, especialmente na 
dimensão�das�políticas�públicas.�As�ações�para�defesa�da�
amamentação�e�alimentação�saudável�farão�a�diferença�na�
saúde�de�toda�a�população�no�futuro.

ANÁLISE DE CASO

Crianças que dormem tarde  
podem se tornar obesas, aponta estudo

O�texto�repercute�um�estudo�de�fevereiro�de�2020�que�encontrou�uma�relação�
entre�falta�de�sono�e�obesidade.

bit.ly/AeP-SonoObesidade

PONTOS DE ATENÇÃO

• O estudo não controla variáveis 
que� podem� influenciar� os� resultados,�
como a qualidade da alimentação dos 
participantes.

• A�pesquisa�foi�feita�com�um�número�
reduzido� de� crianças,� o� que� dificulta�
a� extrapolação� das� suas� conclusões�
para�a�totalidade�da�população.

• O estudo também avaliou o tempo 
de� exposição� a� telas.� Essa� variável�
teve um impacto ainda maior para 
o� excesso� de� peso,� mas� ficou� em�
segundo�plano�no�texto.

Recomendações  
para embasar a cobertura:

• A obesidade�infantil é uma questão importante de saúde 
pública, mas deve ser tratada com cuidado.� Colocar a 
culpa pelo excesso de peso das crianças apenas nos pais 
é uma abordagem equivocada.�Em�um�ambiente�alimentar�
desfavorável,� as� famílias� têm� que� lidar� com� muitas�
influências� em� relação� à� alimentação.� Diversas� políticas�
públicas�poderiam�ter�uma�influência�muito�maior�na�saúde�
das�crianças�se�fossem�aprovadas.

• A amamentação� pode� ser� um� processo� difícil.� Com�
poucas� exceções,� todas� as� mulheres� podem� amamentar,�
mas�isso�não�significa�que�todas�conseguirão.�A abordagem 
sobre�a�amamentação�e�a�alimentação�com�fórmulas�infantis�
não�pode�ser�feita�de�maneira�individual,�e�sim�coletiva, para 
evitar culpar a mãe�por�não�conseguir�amamentar.

• É importante destacar� que� mamadeiras� e� chupetas�
interferem�na�amamentação.�Esse�ponto�não�costuma�estar�
presente�nas�matérias�sobre�o�tema,�apesar�de�sua�relevância.

• A liberdade� de� expressão� é� um� direito� fundamental 
garantido pela Constituição, mas não é absoluto, como 
qualquer� outro� direito.� Quando� as� empresas� alegam� que�
regular� a� publicidade� fere� a� liberdade� de� expressão� para�
encerrar a discussão sobre o assunto, estão usando uma 
interpretação�duvidosa�de�conceitos�jurídicos.�A�liberdade�de�
expressão pode e deve�ser�relativizada�quando�fere outros 
direitos, como a�saúde�pública�e�a�proteção�à�infância.

http://bit.ly/AeP-SonoObesidade
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ANÁLISE DE CASOS

Moro defende 
mudanças em 
regulação para 
publicidade infantil

O texto repercute a intenção do 
então�ministro�da�Justiça,�Sérgio�
Moro,�de�flexibilizar�as�regras�para�a�
publicidade�infantil.

ANÁLISE DE CASO

Frutas do potinho: 
Nestlé lança 
papinhas orgânicas 
e sem conservantes

Essa matéria noticia o lançamento de 
uma�linha�de�papinhas�orgânicas�da�
transnacional�de�origem�suíça.

• O�texto�se�baseia�apenas�em�infor-
mações� fornecidas� pela� empresa� em�
uma press trip, sem qualquer ponto 
contraditório.

• A�papinha�apresentada�pela�empresa�
não� segue� as� recomendações� básicas�
do�Guia�Alimentar�Para�Crianças�Brasilei-
ras�Menores�de�2�Anos.�Apresenta�mis-
tura de ingredientes sem que se possa 
reconhecer�cada�um,�além�de�ter�textura�
lisa,�o�que�não�é�adequado�para�bebês.

bit.ly/AeP-Papinhas

PONTOS DE ATENÇÃO

bit.ly/AeP-MudancasPublicidade

PONTOS DE ATENÇÃO

REFERÊNCIAS
  PÁG. 50 
 1 Dados sobre amamentação  
  bit.ly/AeP-UnicefAmamentacao 

  PÁG. 51 
 2 Revisão Sistemática sobre  
  a duração da amamentação   
  bit.ly/AeP-OMSAmamentacao 

 3 Guia Alimentar para Crianças  
  Brasileiras Menores de 2 Anos 
  bit.ly/AeP-GuiaAlimentarCriancas

 4 Composição do leite materno  
  bit.ly/AeP-ComposicaoLM

  PÁG. 52 
 5 Amamentação no século 21  
  bit.ly/AeP-BreastfeedingLancet

 6 Prevalência do aleitamento materno no Brasil   
  bit.ly/AeP-PesquisaAmamentacao

 7 Manual técnico sobre amamentação e marketing  
  bit.ly/AeP-MarketngAmamentacao

  PÁG. 53 

 8 Cursos da indústria para médicos  
  bit.ly/AeP-CursoIndustria

 9 Reportagem The Baby Killer 
  bit.ly/AeP-BabyKiller

10  Código Internacional de Marketing  
  de Substitutos do Leite Materno  
  bit.ly/AeP-CICSLM

  PÁG. 54 

 11 Perspectivas sobre a NBCAL 
  bit.ly/AeP-ArtigoNbcal

12  Monitoramento da NBCAL 
  bit.ly/AeP-MonitoramentoNbcal

  PÁG. 55

 13 Rede Amamenta Brasil 2007-10 
  bit.ly/AeP-AmamentaBrasil

 14 Implantação e resultados da Amamenta Brasil 
  bit.ly/AeP-ArtigoAmamentaBR

15  Rede Global de Bancos de Leite Humano – Brasil 
  bit.ly/AeP-RBLH

16  RBLH – Cooperação Internacional  
  bit.ly/AeP-RblhInternacional

  PÁG. 56 

 17 Guia Alimentar para Crianças  
  Brasileiras Menores de 2 Anos 
  bit.ly/AeP-GuiaAlimentarCriancas

  PÁG. 57 
18  Impactos da proibição da publicidade  
  dirigida às crianças no Brasil 
  bit.ly/AeP-PublicidadeInfantil

  PÁG. 58 
19  Ultraprocessados na América Latina 
  bit.ly/AeP-UPPAmLat-Opas

20  Análise da lei de marketing  
  de alimentos no Chile – cereais 
  bit.ly/AeP-Chile

21  Análise da lei de marketing  
  de alimentos no Chile – refrigerantes   
  bit.ly/AeP-RotulosChile

  PÁG. 59 
22  Pnae – Caderno de Legislação 2019 
  bit.ly/AeP-PNAE

23  Agricultura Familiar no Pnae 
  bit.ly/AeP-PNAEAgricFamiliar

24  Resolução do FNDE sobre alimentação escolar 
  bit.ly/AeP-FNDE062020

• A matéria é totalmente declaratória, 
sem um contraponto de setores da 
sociedade�que�são�contra�o�projeto.

• Não� há� a� informação� de� que,� para�
muitos especialistas, a publicidade 
voltada� para� crianças� já� é� proibida� e�
não�poderia�ser�alvo�de�flexibilização.

• Não�há�menção�aos�problemas�que�
envolvem�a�publicidade�infantil.

http://bit.ly/AeP-Papinhas
http://bit.ly/AeP-MudancasPublicidade
http://bit.ly/AeP-UnicefAmamentacao
http://bit.ly/AeP-OMSAmamentacao
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http://bit.ly/AeP-ArtigoAmamentaBR
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Falar�de�obesidade e da sua relação 
com� a� saúde� é� uma� tarefa� difícil� para� comunicadores.� 
O�assunto�é�de�grande�interesse�público,�já�que�o�excesso�
de peso e doenças relacionadas são uma das maiores 
questões� de� saúde� pública� do� planeta.� No� entanto,� na�
imprensa, a obesidade costuma ser tratada de maneira 
superficial,� culpando� as� pessoas� devido� ao� foco� em�
emagrecimento�e�estética.�O�problema�é�direcionado�para�
o�indivíduo, dando a entender que com força de vontade é 
possível vencer a�obesidade.�Ao�mesmo�tempo,�ações�de�
saúde�pública�têm�pouca�exposição.�

Contudo, o enfrentamento�à�obesidade�não é tão simples 
quanto a tradicional fórmula dieta + exercício. A cada ano, 
novos�métodos�se�empilham�aos�antigos�com�promessas�
de�perda�de�peso�rápida�e�eficaz.�Há�produtos�alimentícios,�
livros, aplicativos, complementos, suplementos, 
medicamentos�e�outros�itens�à�disposição�para�facilitar�o�
emagrecimento,� sem� qualquer� resultado� significativo� em�
termos�populacionais.�

Isso� acontece� porque� dietas� restritivas� não� funcionam�
para�a�maioria�das�pessoas�e�porque�muitas�vezes�estão�
associadas�a�pressões�estéticas,�e�não�à�saúde.�Em�longo�
prazo,�a�tendência�é�que�a�maior�parte�das�pessoas�que�faz�
dieta�volte�a�ganhar�peso.�

O� objetivo� deste� capítulo� é� propor� uma nova forma 
de reportar a obesidade, centrada em saúde pública, 
com� enfoque� em� ambiente alimentar e acesso a uma 
alimentação saudável para todos. 

AMBIENTE OBESOGÊNICO
Se o ambiente possui muita oferta e publicidade de 
produtos ultraprocessados, enquanto os alimentos 
in natura ou minimamente processados custam 
caro e o acesso a eles é difícil (com�poucas�feiras�
e�hortifrutis�à�disposição,�por�exemplo),�podemos�
dizer�que�esse�ambiente é obesogênico, pois�dificulta�
escolhas�alimentares�saudáveis.�

Portanto,�não�é�razoável�supor�que�o�aumento�do�número�
de pessoas com excesso de peso, que se tornou uma 
epidemia global, se deu por uma mudança exclusivamente 
dos� fatores� individuais,� como� preferências� pessoais� e�
conhecimento�sobre�alimentação.�

De�acordo�com�o�imaginário�social,�parece�óbvio�concluir�
que o controle da alimentação e aumento da atividade 
física�são�suficientes�para�a�perda�de�peso.�Na�realidade,�as�
coisas�são�mais�complicadas.�Em�ambiente�alimentar�com�
abundância de alimentos ultraprocessados, que causam 
obesidade, é mais fácil ganhar do que perder peso. 

Além�disso,�quando�o�olhar�é�direcionado�para�o�indivíduo,�
outros� fatores� aparecem� para� influenciar� esse� processo.�
Estudos apontam que nascimento via cesariana3,�ausência�
de aleitamento materno4, introdução alimentar incorreta5, 
tempo� de� lazer� em� frente� a� telas6,� fatores� emocionais� e�
até poluição do ar7�afetam�o�mecanismo�de�ganho�e�perda�
de�peso.�Ou�seja,�emagrecer é um processo diferente de 
pessoa para pessoa.� Por� isso,� soluções isoladas têm 
pouco efeito individual e nenhum coletivo.

Outro ponto importante que se deve ter em conta é que 
emagrecimento�e�saúde�não�são,�necessariamente,�sinônimos.�
Existem� indivíduos�com�o� IMC�acima�do� recomendado,�mas�
com bons indicadores de saúde, e aqueles que são magros, mas 
adoecidos.�Como�será�explicado�abaixo,�processos radicais de 
emagrecimento também trazem prejuízos à saúde.

Uma pessoa com sobrepeso ou obesidade não precisa se 
encaixar�em�padrões�estéticos�radicais�para�ter�benefícios�
duradouros�na�saúde.�Emagrecer�entre�5%�e�15%�do�peso�
inicial� já� gera� ganhos� para� a� saúde,� como� diminuição� da�
propensão ao diabetes1�e�melhoria�nas�funções�metabólicas2.�

Por� isso,� a� perda� de� peso,� quando� necessária,� deve� ser�
abordada sempre como uma questão de saúde, voltada 
para� a� melhoria� da� qualidade� de� vida.� Isso� evita� uma�
cobrança� excessiva� em� indivíduos� saudáveis� e� pode�
incentivar�pessoas�que�precisam�emagrecer�a� realizar�as�
mudanças�corretas�na�rotina,�já�que�o objetivo final não é 
ser magro, mas viver bem.

Sobrepeso e obesidade  
têm causas múltiplas
Quando a questão da obesidade é pensada de maneira 
populacional,� fica� evidente� que� a� principal� causa� para� o�
rápido aumento no número de pessoas com excesso de 
peso são as mudanças no padrão e ambiente alimentar 
em que estão inseridas (capítulos 1 e 2).� É� o� ambiente�
alimentar� –� definido� pelos� ambientes� físico,� econômico,�
político� e� sociocultural� –� que� propicia� oportunidades� e�
condições�para�que�a�alimentação�ocorra.�

Perda de peso é questão  
de saúde, não de estética
A necessidade de buscar maneiras de diminuir a proporção 
da�população�com�excesso�de�peso�é�real.�Há�uma�série�
de problemas de saúde relacionados ao aumento do 
IMC (capítulo 3).� Entretanto,� a� preocupação� individual�
com emagrecimento nem sempre está relacionada a 
questões de saúde. 

Pessoas� que� já� são� saudáveis� -� especialmente�mulheres�
–�buscam�se�encaixar�dentro�de�uma�estética�específica,�
geralmente criada e fomentada pelas indústrias cultural, 
das dietas, dos suplementos e mesmo por alguns 
profissionais�de�saúde.�Não�basta�o�corpo�estar�em�pleno�
funcionamento� e� permitir� àquela� pessoa� a� realização� de�
suas�potencialidades:�é�preciso�estar�magro.�

A�insatisfação�com�o�corpo�é�muito�prevalente�e�amplificada�
por�uma�cultura�que�prega�a�adesão�a�um�padrão�específico,�
que não valoriza a diversidade e as diferenças naturais 
de cada pessoa. A capacidade limitada que o corpo tem 
para�mudanças,�portanto,� faz�com�que�muita�gente�sofra�
com�uma�sensação�de�inadequação,�culpa�e�vergonha.�

A� insatisfação� corporal� pode� ter� como� consequências�
prejuízos� no� comportamento� e� na� forma� como� as�
pessoas se alimentam, o que pode estimular transtornos 
alimentares, depressão, baixa autoestima, comparação 
social, ansiedade, aumento de cirurgias plásticas estéticas 
e�diminuição�da�qualidade�de�vida.

http://bit.ly/AeP-Cesariana
http://bit.ly/AeP-AmamentacaoObesidade
http://bit.ly/AeP-AmamentacaoObesidade
http://bit.ly/AeP-IntroAlimentarPeso
http://bit.ly/AeP-TelasPeso
http://bit.ly/AeP-PoluicaoPeso
http://bit.ly/AeP-ObesidadeDiabete
http://bit.ly/AeP-Saude-metabolica
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Dietas restritivas não funcionam
Essa� afirmação� parece� polêmica,� afinal� dietas� são� a�
indicação principal para perda de peso por boa parte da 
imprensa�e�dos�influenciadores�digitais.�No�entanto,�todas�
as�evidências�científicas8�apontam�para�o�sentido�oposto:�
restringir severamente o consumo de calorias por um 
período�específico�de�tempo�não�tem�como�resultado�um�
processo�de�emagrecimento�sadio�e�duradouro.

Dietas� restritivas� de� calorias� ou� nutrientes� específicos 
são entendidas pelo corpo humano como uma agressão.�
Comer muito menos do que o necessário provavelmente 
vai� fazer� com� que� as� pessoas� percam� algum� peso� em�
um� curto� prazo,� mas� assim� que� a� alimentação� voltar�
ao� normal,� o� corpo� usará� mecanismos� de� defesa� para�
aumentar� a� reserva� energética� –� ou� seja,� gordura� –� em�
níveis�superiores�aos�de�antes�da�dieta.

Apesar de geralmente ser descrita apenas como reserva 
energética, a gordura é parte importante do sistema 
endócrino9.�O�tecido�adiposo�pode�ser�descrito�como�o�centro�
regulador�do�metabolismo,�produzindo�dezenas�de�hormônios�
fundamentais�para�o�funcionamento�adequado�do�corpo.

Esse� sistema� hormonal� tem� entre� suas� funções� a� de�
regular� o� apetite.� Pessoas� com� sobrepeso� e� obesidade�
aos� poucos� têm� o� equilíbrio� hormonal� afetado,� fazendo�
com�que�o�mecanismo�de�fome�e�saciedade10�não�funcione�
adequadamente.� Quando� há� uma� grande� perda� de� peso�
em�função�de�privação�severa�de�calorias,�o�cenário�piora.�
Como� há� perda� de� gordura,� o� nível� dos� hormônios� que�
contribuem�para�a�saciedade�cai�ainda�mais,�o�que�faz�com�
que�o�indivíduo�sinta�fome�mesmo�quando�está�alimentado.

Essa�resposta�é�fisiológica�e,�ainda�que�possa�ser�mais�forte�
ou�mais�fraca�dependendo�de�cada�organismo,�é�inescapável:�
a tendência é que, depois de uma perda de peso brusca, 
a pessoa volte a engordar.� Esse� ciclo� acaba� gerando� o�
conhecido�efeito�sanfona,�que�pode�prejudicar�a�saúde.�Além�
disso,�a�tendência�é�que�cada�tentativa�de�emagrecer�seja�
menos�eficaz�que�a�anterior,�o�que�gera�frustração.

As�respostas�do�corpo�às�dietas�restritivas�não�vão�mudar�
com�o�efeito�da�força�de�vontade.�O reganho de peso é um 
mecanismo adaptativo de sobrevivência,�uma�vez�que�a�
comida�nem�sempre�foi�tão�abundante�para�a�humanidade.

Dietas, alimentos e nutrientes da moda
Apesar� de� não� funcionarem,� novas� dietas11 surgem com 
frequência.�Ao�longo�dos�anos,�viraram�moda�as�dietas�do�
shake�proteico,�dos�pontos,�da�sopa,�low�carb,�paleolítica,�
jejum� intermitente� e� mais� uma� variedade� incontável� de�
métodos�para�o�emagrecimento.�

Esse tipo de estratégia é alvo de grande interesse por 
parte�das�pessoas�que�buscam�perder�peso.�No�entanto,�

os� estudos� que� comparam� as� dietas� são� unânimes�
em� confirmar� que� nenhuma� dieta12� é� superior� à� outra.�
Todas apresentam, em média, os mesmos resultados13, 
culminando�no�efeito�sanfona.�

Da�mesma�maneira,�não existe um alimento ou grupo de 
alimentos necessários para o sucesso na perda de peso. 
Comer�berinjela,�tomar�água�com�limão�ou�colocar�chia�no�
iogurte�não�faz�diferença�no�emagrecimento�e�prejudica�a�
formação� de� um� hábito� alimentar� saudável� e� duradouro.�
Focar� as� escolhas�alimentares� em�nutrientes� específicos�
tampouco�é�recomendável:�optar�por�comer�mais�proteínas�
ou� evitar� o� glúten� (salvo� para� celíacos)� não� ajuda� a�
emagrecer, muito menos a ser saudável, especialmente se 
essa�substituição�for�feita�por�produtos�ultraprocessados.�

As�dietas�que�proíbem�grupos�inteiros�de�alimentos,�como�
carboidratos,�ou�nutrientes�específicos�muito�prevalentes,�
como�o�glúten,�são�mais�difíceis�de�serem�seguidas�pois�
não� estão� de� acordo� com� a� cultura� alimentar.� Esses�
alimentos� fazem� parte� dos� hábitos� brasileiros.� Cortá-los�
não� traz� benefícios� para� pessoas� saudáveis� e� aumenta�
a�sensação�de� inadequação�pessoal.�Seguir�esse� tipo�de�
dieta�também�causa�prejuízos�à�saúde.

Nutrição comportamental
Uma� das� tendências� nos� consultórios� de� nutrição� atual-
mente�é�a�nutrição�comportamental.�Essa� linha�não�adota�
dietas� prescritivas.� Ao� contrário,� aposta� na autonomia 
do paciente para fazer suas escolhas alimentares.�Sem�
perder a noção de que os alimentos e seus nutrientes são 
importantes,�defende�que�essas�escolhas� têm�a�ver�com�

a� história,� o� estilo� de� vida� e� os� hábitos� de� cada� pessoa.� 
Ao�longo�do�tempo,�esse�caminho tende a ser mais sus-
tentável�do�que�seguir�dietas�complicadas�e�fora�do�padrão�
alimentar�individual.

Entretanto, a nutrição comportamental pode ser usada 
para naturalizar o consumo de certos tipos de alimentos 
ultraprocessados,� tendo�como� justificativa�o� fato�de�que�
restrição�alimentar�pode�gerar�compulsão.�Essa orientação 
é equivocada como recomendação populacional e é 
frequentemente�usada�como�estratégia�de�marketing�por�
grandes indústrias de alimentos (capítulo 7).� Por� isso,� é�
preciso�cuidado�ao�utilizar�essa�linha�como�referência�para�
dietas�em�matérias,�já�que�essa�abordagem�pode�cair�nos�
mesmos�riscos�das�dietas�restritivas.�

Ultraprocessados voltados para dieta
Produtos�ultraprocessados�que�alegam�ter menos calorias, 
menos gordura e menos sódio comumente aparecem em 
peças� publicitárias,� anúncios� e� em� notícias� associados�
à� falta� de� tempo� para� cozinhar� e� como� a� solução� para�
dietas.�Contudo,�eles�não�são�necessários�para�o�processo�
de� perda� de� peso� e� ainda� prejudicam� a� saúde,� porque�
para compensar o açúcar, o sal ou a gordura retirados 
do alimento, são usadas outras substâncias danosas.  
Um�exemplo�é�a�versão�zero�(sem�açúcar)�dos�refrigerantes,�
que, devido ao uso de edulcorantes, contém sódio em 
quantidades�elevadas�em�sua�composição.

Os adoçantes artificiais14 ou edulcorantes, presentes 
tanto� para� adoçar� preparos� feitos� em� casa� como� em�
ultraprocessados diets, são produtos que merecem 

http://bit.ly/AeP-AvaliacaoDietas
http://bit.ly/AeP-TecidoAdiposo
http://bit.ly/AeP-TecidoAdiposo
http://bit.ly/AeP-FomeSaciedade
http://bit.ly/AeP-DietasModa
http://bit.ly/AeP-ResultadoDietas
http://bit.ly/AeP-ComparaDietas
http://bit.ly/AeP-Adocantes
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atenção.� Apesar� de� populares,� eles� podem prejudicar 
a alimentação saudável e equilibrada.� Isso� porque� ele�
causa�um�efeito�rebote:�o�adoçante�engana�o�corpo�com�a�
sensação doce, mas sem as calorias correspondentes ao 
sabor.�Como�consequência,�o�cérebro�estimula�o�consumo�
de� mais� calorias� para� compensar� o� desequilíbrio� entre�
percepção�e� ingestão�de�alimentos.�Além�disso,�há�ainda�
poucas� pesquisas� sobre� os� efeitos� dessa� substância� no�
corpo�humano�em�longo�prazo.

Vegetarianismo
Dietas� vegetarianas� –� livres� de� componentes� de� origem�
animal�–�costumam�ser�retratadas�como�saudáveis�por�si�
só.�Essa�impressão,�no�entanto,�está�incorreta.�É possível ter 
uma dieta vegetariana tão desbalanceada como qualquer 
outra. Existem uma série de produtos ultraprocessados 
voltados� para� os� vegetarianos� e� veganos� que� têm� os�
mesmos tipos de problemas que os ultraprocessados em 
geral:�ingredientes�de�baixa�qualidade,�excesso�de�aditivos�
e� composição� nutricional� desbalanceada.� Esse� nicho� de�
produtos está em constante expansão e vem recebendo 
espaço�na�cobertura�jornalística,�sem�o�devido�destaque�às�
suas�características�prejudiciais.

Abordagem sobre obesidade 
deve ser multifatorial
Se� a� abordagem� das� dietas� não� é� eficaz,� é� também�
verdade�que�não�há�uma�receita�que�garanta�sucesso�no�
processo�de�emagrecimento.�Ganho�e�perda�de�peso�são�
processos� multifatoriais,� e� alguns desses fatores não 

estão sob controle.�Ambiente�alimentar,�uso�de�transporte�
motorizado,� longas� jornadas�de� trabalho,� falta�de�opções�
de� lazer� e� sensação� de� insegurança� nas� cidades� são�
motivos que levam as pessoas a comer pior e a praticar 
menos� atividade� física.� Mesmo que haja consciência 
individual desses problemas, não é possível mudá-los 
com facilidade. 

A indicação geral para uma alimentação saudável é a do Guia 
Alimentar�para�a�População�Brasileira15 :�basear�a�alimentação�
em alimentos in natura ou minimamente processados, usar 
alimentos processados com moderação e evitar o consumo 
de� produtos� ultraprocessados.� Cozinhar� com� frequência�
ajuda�a�manter�hábitos�alimentares�saudáveis.�Outro�ponto�
importante�é�a�preocupação�com�a�maneira�como�se�come.�
Manter�horários�regulares,�não�realizar�outras�atividades�e�
compartilhar� refeições� com� a� família� ou� os� amigos,� com�
tempo para conversa, são medidas simples que podem 
ajudar�a�melhorar�a�relação�com�a�comida.�

Exercício sozinho não tem efeito no peso
Os�conselhos�sobre�perda�de�peso�quase�sempre�envolvem�
aumento�da�prática�de�atividades�físicas.�De�fato,�aumentar�
o�gasto�calórico�pode�influenciar�no�emagrecimento,�mas�
esse�efeito�é�bem�menor�do�que�se�imagina.�As�evidências�
mais recentes16� mostram� que,� sozinhos,� os� exercícios�
não�têm�impacto�sobre�o�peso.�Quando�combinados�com�
mudanças na alimentação, eles podem ter uma pequena 
influência� nesse� processo.� A� atividade� física� aumenta� a�
massa muscular, tecido que apresenta um gasto calórico 
alto,�e�aumenta�a�sensação�de�bem�estar,�o�que�pode�ajudar�
a�evitar�episódios�de�descontrole�alimentar.�

Os exercícios físicos devem ser encarados como uma forma 
de melhorar a saúde de maneira geral17. O aumento da 
atividade�física�tem�impactos�positivos�para�prevenir�infarto,�
diabetes,� hipertensão,� acidente� vascular� cerebral,� entre�
outras�doenças.�Algumas�mudanças�simples�na�rotina,�como�
caminhadas�e�subir�escadas�em�vez�do�elevador,�podem�levar�
a um gasto maior de energia durante o dia, além de garantirem 
maior� bem-estar� e� ganhos� importantes� para� a� saúde.�
Já� os� exercícios,� especialmente� para� pessoas� com� algum�
problema�de�saúde,�devem�ser�prescritos�por�um�profissional�
qualificado.� O� uso� de� séries de exercício pré-definidas 
obtidas em revistas ou redes sociais é�desaconselhado,�pois�
podem causar lesões�e�sobrecarga�de�esforço.

Aspectos psicológicos
Enquanto�alterações�na�alimentação�e�aumento�de�gasto�
calórico�por�meio�de�exercícios�são�medidas�comuns,�as�
mudanças comportamentais são pouco abordadas quando 
o�assunto�é�alimentação.�Isso�é�um�erro:�é pouco provável 
que outras ações dêem resultado para� a� melhoria� da�
alimentação sem que o aspecto emocional seja levado em 
consideração. O Caderno de Atenção Básica – Estratégias 
para o Cuidado da pessoa com Doença Crônica Obesidade18, 
elaborado� pelo�Ministério� da� Saúde� em� 2014,� enfatiza� a�
importância�de�mudanças�comportamentais�como�um�dos�
pilares�para�o�tratamento�dessa�condição.��

8 FATOS SOBRE DIETAS RESTRITIVAS

Uma restrição muito severa de ingestão 
de calorias coloca a saúde em risco

É difícil manter uma restrição calórica 
por muito tempo, por conta dos mecanismos 
de defesa do corpo

O ambiente alimentar no Brasil, em geral, 
predispõe a população à obesidade, com grande 
facilidade para aquisição de ultraprocessados

Quando uma pessoa precisa emagrecer, a dieta 
precisa ser individualizada e prescrita por um 
nutricionista. Acompanhamento com outros 
profissionais, como psicólogos e médicos, 
também é importante

Não são apenas as calorias que devem ser 
consideradas, mas todos os nutrientes, além do 
estilo de vida, hábitos e história de cada indivíduo

O corpo tem mecanismos evolutivos que 
buscam sempre balancear as calorias ingeridas 
e as consumidas

Alimentos funcionam de maneira 
diferente em cada indivíduo

Perder peso é um processo, não um 
acontecimento abrupto: a perda de peso muito 
rápida é uma agressão ao corpo e tem grandes 
chances de causar problemas de saúde, 
físicos e emocionais
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http://bit.ly/AeP-GuiaAlimentarBr
http://bit.ly/AeP-GuiaAlimentarBr
http://bit.ly/AeP-ExerciciosPeso
http://bit.ly/AeP-ExerciciosPeso
http://bit.ly/AeP-ExerciciosSaude
http://bit.ly/AeP-ExerciciosSaude
http://bit.ly/AeP-CAB-Obesidade
http://bit.ly/AeP-CAB-Obesidade
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NA PRÁTICA
A abordagem da imprensa sobre dietas e emagrecimento 
é considerada por especialistas como uma das mais 
sensíveis�dentro�do�campo�da�alimentação.�São�comuns�
sugestões�de�dietas,�orientações�sobre�exercícios,� textos�
com�foco�em�estética�e�outros�equívocos.�

Recomendações  
para embasar a cobertura:

• Evitar escrever sobre dietas� em� geral� e,� quando� for�
imprescindível,� apontar� evidências� de� que� esse tipo de 
prática�não�funciona.

• Mudanças� de� hábito� alimentar� devem� ter� como� foco�
ganhos�na�saúde,�não�a�perda�de�peso.

• Não�escrever�sobre�alimentos�específicos�como�heróis�
ou�vilões�da�alimentação.

• Focar�na�construção�de�um�padrão�alimentar�prazeroso�
e sustentável�como�objetivo�na�construção�de�uma�relação�
benéfica�com�a�comida.

• Não� culpabilizar� o� indivíduo� em� relação� às� escolhas�
alimentares.� Em� vez� disso,� abordar� a� alimentação� de�
maneira coletiva e apontar estratégias de publicidade que 
enganam�as�pessoas.

• Obesidade�não�é�vencida�apenas�com�força�de�vontade.�
Considerar os fatores� individuais� e� coletivos� envolvidos�
para o aumento do peso, levando em consideração as 
evidências�científicas.

• Existem pessoas com sobrepeso ou obesidade que 
são metabolicamente saudáveis e pessoas magras com 
doenças� como� diabetes� e� pressão� alta.� Peso� e� forma�
física�não�são�formas�eficazes�de�diagnóstico�clínico para 
indivíduos.

• Ter� critério� na� escolha� de� fontes.� Avaliar� o� currículo�
Lattes�no�caso�de�pesquisadores.�Quando�o�entrevistado�
é� um�profissional� com� foco� em�consultório,� buscar� suas�
publicações� em� redes� sociais� e� artigos� publicados.� O�
número de seguidores em redes sociais não é garantia de 
que�um�profissional�está�atualizado.

• Nem�sempre� associações� voltadas� a� um�determinado�
assunto�são�formadas�pelos�profissionais�mais�atualizados.

• Não�publicar�matérias�que�tenham�como�foco�o�corpo�
de celebridades.� Essas� pessoas� têm� como� obrigação�
adequar� seu� corpo� às� exigências� profissionais� e� muitas�
vezes� seguem� dietas� não� saudáveis.� Não� podem� servir�
como�parâmetro�para�a�população�em�geral.�O�mesmo�vale�
para�influenciadores�em�redes�sociais.

Questões para considerar ao  
escrever e representar pessoas  
com sobrepeso e obesidade

• Escolher� as� palavras� certas� para� definir� pessoas� com�
sobrepeso e obesidade� em� textos� jornalísticos19 é uma 
tarefa� complexa.� Não� há� consenso� definitivo� sobre� os�
termos.�Existe�uma�disputa�em�torno�da�palavra�gordo.�Há�
uma�corrente�que�defende�que�é�uma�palavra�descritiva�e�
que�ser�gordo�não�é�uma�característica�negativa,�portanto,�
não� haveria� problema� em� usá-la.� Por� outro� lado,� em�
uma� sociedade� gordofóbica,� muitas� pessoas� sentem-se�
incomodadas�ao�serem�chamadas�de�gordas,� já�que� isso�
pode� servir� para� estigmatizar.� É� importante� manter-se�
atualizado�sobre�essa�discussão,�já�que�os termos mudam 
conforme�os�debates�na�sociedade�evoluem.

• Para� evitar� problemas,� uma� opção� é� usar os termos 
médicos:� pessoas� com� sobrepeso� e� obesidade.� Se� o�
contexto�da�matéria�exigir�uma�diferenciação�entre�os�graus�
de obesidade, não se deve usar a expressão obesidade 
mórbida,�e�sim�a�classificação�em�graus:�obesidade�grau�1,�
2�e�3,�com�a�devida�explicação�de�seu�significado.

• As imagens20� relacionadas� à� obesidade também são 
um� ponto� sensível.� É� comum� que,� para� ilustrar� textos21 

que�falem�de�dados�de�obesidade�na�população,�doenças�
crônicas� relacionadas� ao� aumento� de� peso� e� consumo�
de� alimentos� ricos� em� açúcar� e� gordura,� sejam� usadas�
imagens de corpos de pessoas com obesidade se 
alimentando� de� forma� descontrolada.� Em� outros� casos,�
são apresentados apenas os corpos, geralmente cortando 
a� cabeça.� A� intenção� pode� ser� boa:� não� estigmatizar� o�
indivíduo� da� foto.� Contudo,� o� resultado� é� o� oposto,� pois�
um�corpo�gordo�sem�personalidade�é�alvo�mais�fácil�para�o�
exercício�da�gordofobia.�Existem�bancos�de�fotos�gratuitos�
com imagens adequadas de pessoas com obesidade, como 
o da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade22, da 
Federação�World�Obesity23�e�da�Obesity�Canada24.

http://bit.ly/AeP-ComunicaObesidade
http://bit.ly/AeP-ComunicaObesidade
http://bit.ly/AeP-ImagensObesidade
http://bit.ly/AeP-EstigmasObesidade
http://bit.ly/AeP-EASO
http://bit.ly/AeP-WorldObesity
http://bit.ly/AeP-ObesityCanada


74 75

O
 d

es
af

io
 d

a 
pa

ut
a 

da
 o

be
si

da
de

• É�preciso,�ainda,�refletir�se�há�a�necessidade�real�de�usar�
imagens de pessoas com excesso de peso em matérias 
negativas.� É� mais� benéfico� usar� a� imagem� de� pessoas�
gordas para ilustrar matérias em geral.�A�sub-representação�
de� tipos� físicos� gordos� é� uma� realidade� e� é� considerada�
um� fator� de� desumanização25 dessas pessoas, além de 
incentivar� atitudes� gordofóbicas.� Em� uma� população� em�
que�o�sobrepeso�atinge�o� índice�de�50%,�não�representar�
pessoas�com�essa�característica�é�um�equívoco.

• As imagens que representam a alimentação saudável 
também podem ser equivocadas.�Uma�busca�simples�por�
imagens usadas nas matérias sobre o assunto mostra que 
a�representação�de�alimentação�saudável�é�focada�apenas�
em�frutas�e�vegetais.�Esses�alimentos�fazem�parte�de�uma�
dieta adequada, porém não podem se representadas como 
a� totalidade� da� alimentação.� Alimentos saudáveis como 
arroz,� feijão� e� outras� leguminosas� e� mesmo� massas� e�
carnes são pouco representadas em matérias quando o 
assunto�é�uma�dieta�saudável.�

ANÁLISE DE CASO

Sirtfood, dieta que Adele adotou,  
aposta no chocolate e vinho

Essa�matéria�descreve�a�dieta�da�cantora�Adele.�A�artista�sempre�recebeu� 
destaque�por�ter�sobrepeso�e�agora�aparece�como�exemplo�por�ter�emagrecido.

bit.ly/AeP-DietaAdele

PONTOS DE ATENÇÃO

• O� título� é� sensacionalista.� Dá� a�
impressão de que a dieta é baseada em 
chocolate�e�vinho,�quando�na�verdade�
esses alimentos são permitidos com 
moderação,� desde� que� tenham� boa�
qualidade�nutricional.�

• Usam� uma� celebridade� –� que� tem�
à� disposição� tempo� e� dinheiro� para�
investir� nos� melhores� profissionais�
e� alimentos� –� como� exemplo� para� a�
população�em�geral.

• Descreve� a� dieta� com� detalhes,�
com o número de calorias permitidos 
em� cada� fase.� Como� já� mostrado,�
isso� é� um� equívoco,� já� que� dietas�
altamente restritivas não apresentam 
resultados� satisfatórios� em� longo�
prazo.�Além�disso,�não�é�aconselhável�
indicar qualquer tipo de restrição 
alimentar� sem� que� a� pessoa� tenha� o�
acompanhamento�de�um�nutricionista.�

• Quando� há� uma� oposição� entre� alimentação� saudável�
e não saudável, as imagens costumam ser ainda mais 
estereotipadas.� Hambúrguer� e� batata� frita� de� um� lado�
e� uma� maçã� de� outro� é� uma� das� representações� mais�
comuns� desse� quadro.�Mais� uma� vez,� ninguém� pode� ter�
uma� alimentação� saudável� comendo� apenas� frutas,� e�
um� hambúrguer� não� é� necessariamente� um� problema.�
A recomendação, portanto, é seguir nas imagens as 
mesmas� indicações�do�Guia�Alimentar� para� a�População�
Brasileira:�alimentos in natura e minimamente processados 
devem�ser�representados�na�maior�variedade�possível nas 
imagens de alimentação saudável, enquanto produtos 
ultraprocessados são mais adequados para representar a 
alimentação�não�recomendada�e�prejudicial�à�saúde.�

http://bit.ly/AeP-FotosObesidade
http://bit.ly/AeP-DietaAdele
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ANÁLISE DE CASO

Número de obesos 
entre jovens cresce 
mais de 60% em 
uma década

O�texto�traz�informações�sobre�
obesidade�em�crianças�no�Brasil,�por�
ocasião da divulgação dos dados 
do�Vigitel�(Vigilância�de�Fatores�de�
Risco�para�Doenças�Crônicas�Não�
Transmissíveis)�de�2018.�Os�dados�
estão�contextualizados�e�há�uma�
reflexão�sobre�os�fatores�sociais�que�
levam�a�esse�quadro.�Contudo,�a�
imagem�utilizada�é�problemática.�

ANÁLISE DE CASO

Aprenda a contar calorias 
e veja como é possível 
perder peso com isso

Publicada�em�2019,�a�matéria�ensina�o�leitor�a�contar�
as�calorias�de�cada�alimento�e�a�fazer�o�cálculo�de�
qual�deve�ser�sua�ingestão�calórica�diária.

ANÁLISE DE CASO

8 superfoods que 
não podem faltar na 
dieta da mulher 50+

O�texto,�de�fevereiro�de�2020,�lista�8�
alimentos de deveriam ser consumidos 
por�mulheres�acima�de�50�anos.

• A� foto� mostra� uma� criança� com�
obesidade, com a cabeça recortada do 
enquadramento,�com�um�hambúrguer�
em�mãos,�o�que�desumaniza�e�reforça�
estereótipos�gordofóbicos.

• Hambúrgueres podem estar presen-
tes em dietas saudáveis, desde que 
não�sejam�ultraprocessados.

bit.ly/AeP-Superalimentos

PONTOS DE ATENÇÃO

PONTOS DE ATENÇÃO

bit.ly/AeP-ObesidadeJovens

• O cálculo das necessidades caló-
ricas� deve� ser� feito� com�acompanha-
mento�profissional�e�apenas�quando�a�
pessoa�tem�uma�doença�específica.�

• Contagem de calorias não é uma 
maneira adequada de incentivar a ali-
mentação�saudável.

• Apesar de o emagrecimento em si 
ser um processo de perda calórica, 
muitos�fatores�estão�envolvidos:�bioló-
gicos,�sociais,�culturais�e�psicológicos.�
É inadequado dar a entender que basta 
comer menos calorias do que o gasto 
calórico�diário�para�perder�peso.

PONTOS DE ATENÇÃO

bit.ly/AeP-ContagemCalorias
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• O� enfoque� da� nutrição� como� uma�
lista de alimentos corretos é equivoca-
do, portanto esse tipo de matéria deve 
ser�evitado.

• O texto, em alguns momentos, in-
forma� que� a� dieta� deve� incluir� outros�
alimentos, mas a mensagem central 
é de que sem os alimentos listados, a 
dieta�estará�incompleta.

• Alguns�alimentos,�como�tahine,�romã�
e�linhaça�são�de�difícil�acesso�para�uma�
boa parcela da população e não são 
fundamentais�para�uma�dieta�saudável.
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Agriculturas 
e alimentos 

Agrotóxicos
Brasil�é�um�dos�líderes�mundiais�no�uso�de�
agrotóxicos, que contaminam o ambiente e 

causam problemas de saúde
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O� Brasil� é� um� dos� países� que� mais� consome�
agrotóxicos� no�mundo.� Apesar� de� evidências� crescentes�
de�que�o�consumo�de�agrotóxicos�causa�câncer,�prejudica�
o�meio�ambiente�e� impacta�a�organização�social,�não�há�
indicação�de�que�esse�cenário�mudará�no�futuro�próximo.

Isso acontece porque o modelo de produção de alimentos 
que prevalece no Brasil é marcado pela expansão das 
monoculturas,� com� predomínio� de� soja e milho.� Esse�
modelo,�que�ainda�tem�como�característica�a�concentração�
do�uso�de� terras,� com�grandes�propriedades� (latifúndios)�
para poucos proprietários, tem a sua base no uso de 
agrotóxicos.� Voltado� para� atender� às� necessidades� da�
indústria� alimentícia� e� da� agropecuária,� e� não� para� o�
consumo direto da população, esse sistema� é� cada� vez�
menos saudável e sustentável.�

O� discurso� corrente� é� de� que,� se� não� houver� uso� de�
agrotóxicos,� não� há� como� produzir� alimentos� para� a�
população.� Essa� afirmação� é� uma� meia� verdade.� No�
modelo� atual� de� produção� e� investimento� é� fato� que� os�
agrotóxicos�são�um�elemento�central.�Não�há�como�manter�
a� produtividade� de� monoculturas� sem� esses� produtos.�
Além� disso,� mesmo� pequenos� agricultores� podem� ficar�
presos�a�esse�modelo�por�falta�de�incentivos,�colocando�a�
própria�saúde�em�risco.

Entretanto,� pesquisas� e� experiências� práticas� mostram�
que, com uma mudança no modelo de cultivo,�é�possível�
aumentar� a� produtividade� de� lavouras� que� não� utilizam�
agrotóxicos e torná-las viáveis para grandes volumes de 
alimentos.�O�plantio�com�respeito ao meio ambiente, aos 
trabalhadores e ao consumidor exige que os recursos 

principais�ingredientes�as�commodities�agrícolas�líderes�no�
uso�de�agrotóxicos,�incluindo�milho�e�soja�–�o�que�sugere�
uma maior exposição da população também por conta 
desses�produtos.

Agrotóxicos, saúde e meio ambiente 
O� uso� disseminado� e� indiscriminado� de� agrotóxicos� traz�
problemas� de� diversas� ordens.� Um� deles� é� a� ameaça à 
saúde da população.� A� exposição� aos� agrotóxicos� pode�
causar uma série de doenças, dependendo do produto, do 
tempo de exposição e da quantidade do ativo absorvido 
pelo�organismo.

A� Iarc� (Agência� Internacional� de� Pesquisa� em� Câncer,�
na� sigla� em� português),� vinculada� à� OMS,� classificou�
o� princípio� ativo� (o� principal� ingrediente� do� agrotóxico)�
glifosato�–�o�mais�consumido�no�Brasil�–�como�provável�
agente carcinogênico.�Os�inseticidas�malationa�e�diazinona�
receberam�a�mesma�classificação.�

CONDENAÇÃO
Em 2018, o jardineiro estadunidense Dewayne 

Johnson conseguiu na justiça uma indenização 
equivalente a US$ 289 milhões da fabricante 

Monsanto por ter câncer após anos exposto ao 
agrotóxico glifosato. Para o júri, a empresa tinha o 

dever de alertar sobre os riscos à saúde decorrentes 
da exposição prolongada ao veneno.

 

Existe� hoje� um� uso� abusivo� de� agrotóxicos� no� país,� que�
impacta os consumidores e, com mais intensidade, os 
trabalhadores�rurais.�O�Brasil é o país que mais gasta, em 
valores absolutos, com a importação de agrotóxicos, de 
acordo�com�o�Atlas�Geográfico�do�Uso�de�Agrotóxicos�no�
Brasil�e�Conexões�com�a�União�Europeia1.�Aqui,�a�agricultura�
é responsável pelo consumo de 20% da produção mundial 
desses�produtos.�

Em�2013,�foram�importados�R$�10�bilhões�em�agrotóxicos�
e�similares.�Já�o�Censo�Agropecuário�de�2017�mostra�que�
o�gasto�com�agrotóxicos�no�país�naquele�ano� foi�de�R$�
32�bilhões.�

Qualquer�que�seja�o�número�usado,�no�entanto,�fica�claro�
que� agrotóxicos� são� utilizados� de� maneira� intensiva� no�
Brasil.�Seu�uso�está�disseminado�ao�longo�de�boa�parte�da�
cadeia�produtiva�agrícola�–�e�a�tendência�é�que�isso�siga�se�
intensificando.�Em�2019,�foram�publicadas�as�autorizações�
para o uso de 503 agrotóxicos2�no�país,�53�a�mais�do�que�
em� 2018,� de� acordo� com� levantamento� realizado� pela�
ONG� Repórter� Brasil.� Além� disso,� ao� longo� de� 2019,� um�
conjunto� de� flexibilizações� nas� normas� de� classificação,�
monitoramento e controle de agrotóxico vem sendo 
implementado pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa 
(Agência�Nacional�de�Vigilância�Sanitária).

O�uso�indiscriminado�dos�agrotóxicos�se�espalha�por�todos�
os�tipos�de�alimentos�comercializados�no�país.�Embora�o�
foco�geralmente�seja�imaginar�alimentos�in�natura�afetados�
por� esses� pesticidas,� os� alimentos� industrializados,�
especialmente� os� produtos� ultraprocessados,� têm� como�

hoje�destinados�para�a�monocultura�mudem�de�alvo�para�
financiar� pesquisas� e� garantir� assistência� técnica� que�
permitam novas formas de produção.�Sob�a�perspectiva�
de�consumo,�os�incentivos�precisam�fomentar�uma�lógica�
que�amplie�o�acesso�à�população�que�faz�a�compra�direta,�
assim�como�segmentos�da�sociedade�beneficiados�pelas�
compras institucionais, como por exemplo a aquisição de 
alimentos�para�a�alimentação�escolar.�

Agrotóxicos

Agrotóxicos são produtos químicos sintéticos 
usados para matar�insetos,�larvas,�fungos,�
carrapatos,�ervas�daninhas�e�tudo o que altere 
o cultivo de uma planta.�Sob�a�justificativa�de�
controlar as doenças provocadas por esses vetores 
e de regular o crescimento da vegetação, essas 
substâncias�vêm�sendo�amplamente�utilizadas.�

É preciso entender, no entanto, que o surgimento de pragas 
é em maior parte resultante de sistemas desequilibrados.�
Uma� área� de� monocultura� de� milho,� por� exemplo,� que�
anteriormente� tinha� uma� grande� variedade� de� espécies,�
agora passa a ter uma variedade única e exclusiva em uma 
grande�extensão�de�terra,�ficando�muito�mais�suscetível�a�
pragas�do�que�sistemas�mais�diversificados�e�equilibrados,�
como�as�produções�agroecológicas,�por�exemplo.

http://bit.ly/AeP-AtlasAgrotoxicos
http://bit.ly/AeP-AtlasAgrotoxicos
http://bit.ly/AeP-LiberaAgrotoxico
http://bit.ly/AeP-LiberaAgrotoxico
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De� acordo� com� o� Inca� (Instituto� Nacional� de� Câncer),� os�
trabalhadores rurais3� são� os� principais� afetados� pelo� uso�
de�agrotóxicos�no�que�diz�respeito�a�intoxicações agudas.�
Segundo a OMS, são registradas 200 mil mortes4 por ano no 
mundo�por�envenenamento�agudo�relacionado�a�agrotóxicos.�

No� Brasil,� entre� 2007� e� 2015� houve� mais� de� 84� mil�
notificações5 por� intoxicação�por� algum� tipo�de�agrotóxico.�
Dessas�notificações,�9,7�mil�se�referem�a�crianças�de�até�4�
anos� de� idade.� Esse� dado�mostra� que� a�aplicação desses 
produtos não segue regras mínimas de segurança e que 
eles�são�um�grave�problema�de�saúde�pública.�Além�disso,�o�
próprio�Ministério�da�Saúde�estima�que,�para�cada�notificação,�
existem�50�casos�de�intoxicação�não�notificados.

Outro problema que aparece de maneira crescente 
em pesquisas é a capacidade de os agrotóxicos se 
acumularem, inclusive no leite materno6.�Uma�pesquisa�
realizada�em�Lucas�do�Rio�Verde� (MT),� cidade�com� forte�
atividade� agrícola,� identificou� resíduos� de� defensivos� em�
todas�as�62�mães�participantes�do�estudo.�O�consumo�de�
leite�materno�contaminado�pode�provocar�danos�à�saúde�
dos�bebês,�pois�são�mais�vulneráveis�à�exposição�a�agentes�
químicos�presentes�no�ambiente.�Contudo,�o�consumo�de�
leite não pode ser desestimulado, pois deve ser o único 
alimento�dos�bebês�até�os�6�meses�de�idade.�Por�isso,�esse�
tipo�de�situação�deve�ser�investigada�e�denunciada.�

Já� a� contaminação� por� agrotóxico� pelo� consumo� de�
alimentos,� embora� seja� conhecida,� é� mais� complexa�
em� termos� de� avaliação� e�monitoramento.�Os� efeitos� do�
acúmulo gradual desses produtos no organismo aparecem 
depois�de�anos�de�exposição,�o�que�dificulta�a�identificação�
dessa�correlação.

O que se sabe é que os alimentos e a água consumidos 
pelo�brasileiro�–�sejam�eles�in�natura�ou�ultraprocessados�
–�estão�contaminados por agrotóxicos,�muitas�vezes�fora�
do�limite�legal.�O�PARA�(Programa�de�Análise�de�Resíduos�
de� Agrotóxicos),� criado� em� 2001� no� âmbito� da� Anvisa,�
apresenta�a�cada�dois�anos�o�seu�resultado.�Nos�anos�de�
2017 e 20187, 23% das amostras analisadas apresentavam 
índices�de�contaminação�superiores�aos�permitidos.�Foram�
encontradas,�ainda,�substâncias�químicas�não�autorizadas�
ou�em�processo�de�banimento�pela�própria�agência.

A� série� histórica� de� análises� também� mostra� uma�
manutenção nas irregularidades encontradas, ao passo que 
praticamente�dois�terços�das�amostras�vêm�apresentando�
resíduos� de� agrotóxicos,�mesmo�que� parte� esteja� dentro�
dos�limites.�Outro�ponto�relevante�é�que�o�monitoramento 
ainda está muito aquém�em�relação�à�intensidade�do�uso�
de� agrotóxicos� no� Brasil.� Apenas� nas� análises� de� 2017�
os� ingredientes� ativos� do� agrotóxico� glifosato� foram�
testados.� A� variedade� de� alimentos� analisada� também�

é� limitada,� não� havendo� o� monitoramento,� por� exemplo,�
de�ultraprocessados�que�utilizam�como�matéria�prima�as�
commodities�agrícolas.

A noção de limite legal para a contaminação dos alimentos 
por� agrotóxicos� é� contestada� por� pesquisadores.� O�
Caderno Agrotóxicos e Saúde8,� elaborado� pela� Fiocruz,�
traz� argumentos� que� colocam� em� dúvida� o� processo� de�
estabelecimento� desses� níveis.� Ao� analisarem� os� dados�
existentes� sobre� a� intoxicação� por� determinado� princípio�
ativo,� os� avaliadores� assumem� as� condições� “ideais”� de�
exposição,�de�acordo�com�as�instruções,�que�dificilmente�
são alcançadas nos contextos reais de aplicação e 
consumo.�Outro�ponto�é�a�ausência�de�informações�sobre�
os� efeitos� na� saúde� decorrentes� de� efeitos� sinérgicos�
(resultantes do uso concomitante de dois ou mais 
ingredientes� ativos).� Tampouco� são� avaliados� os� efeitos�
da� exposição� crônica� da� população� a� doses� contínuas� e�
variadas�de�agrotóxicos�ao�longo�dos�anos.

Contaminação ambiental
Outro problema central dos agrotóxicos é a contaminação 
do� meio� ambiente� pelos� seus� princípios� ativos.� Essas�
substâncias podem contaminar o solo, a água e até o ar. 

Um relatório9� produzido� pela� Embrapa� (Empresa�Brasileira�
de� Pesquisa� Agropecuária)� aponta� a� contaminação� de�
cursos�d’água�e�aquíferos�em�todas�as�regiões�do�Brasil.�Já�
há�registro de contaminação por agrotóxicos nos maiores 
reservatórios de água do país,�incluindo�o�aquífero�Guarani.�

Um� reflexo� disso� é� a� contaminação� da� água� encanada�
de� 1� em� cada� 4� cidades� do� país,� fato� revelado� por� uma�
investigação10� da� Repórter� Brasil.� Outra� evidência� foi�
encontrada� novamente� na� cidade� de� Lucas� do�Rio�Verde�
(MT).�Uma�pesquisa11� encontrou� resíduos�de�agrotóxicos�
no�ar,�na�água�dos�poços�e�na�água�das�chuvas,�além�de�
animais�com�má�formação�causada�por�agrotóxicos.�

O� glifosato� tem� como� uma� de� suas� características� a�
alta capacidade de contaminação do solo e dos lençóis 
freáticos.�Por�ser�uma�substância�com�provável�potencial�
carcinogênico,�nos�Estados�Unidos�e�em�diversos�países�da�
Europa é obrigatório divulgar sua presença na água quando 
a� concentração� ultrapassa� 0,1� micrograma� por� litro.� No�
Brasil,�no�entanto,�só�é�preciso�divulgar�essa�concentração�
quando�ela�chega�a�500�microgramas�por�litro,�um�valor�5�
mil�vezes�maior.�

GLIFOSATO POR LITRO D’ÁGUA

é a concentração permitida 
pela legislação brasileira

500µg

é a concentração máxima estipulada 
nas regras da União Europeia

0,1µg

http://bit.ly/AeP-IncaAgrotoxicos
http://bit.ly/AeP-IncaAgrotoxicos
http://bit.ly/AeP-ONUMortesEnvenenamento
http://bit.ly/AeP-IntoxicacaoAgro
http://bit.ly/AeP-IntoxicacaoAgro
http://bit.ly/AeP-ContaminacaoLM
http://bit.ly/AeP-ContaminacaoLM
http://bit.ly/AeP-PARA201718
http://bit.ly/AeP-CadernoArca
http://bit.ly/AeP-EmbrapaAgua
http://bit.ly/AeP-ContaminacaoAgua
http://bit.ly/AeP-AgrotoxicoAmbiente
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Transgênicos e Biotecnologia
É� impossível�entender�a�produção�de�alimentos�no�Brasil�
sem� considerar� o� impacto� das� lavouras� transgênicas.�
Legalizados� em� 2003,� os� OGMs (Organismos 
Geneticamente�Modificados)�são�criados�com�a� inserção 
de uma parte do código genético de uma espécie em 
outra,� com� o� objetivo� de� criar� na� espécie� resultante� as�
características� desejadas.� Os� transgênicos� trouxeram� a�
promessa de maior produtividade no campo com menor 
uso de agrotóxicos. 

Os�dados�mostram,�entretanto,�que�o�que�aconteceu�foi�o�
oposto:�o�consumo�de�agrotóxicos vem aumentando�junto�
com� a� maior� ocorrência� de� plantações geneticamente 
modificadas.� Entre� 2000� e� 2018,� a� área� plantada12 no 
Brasil� foi�de�51,8�milhões�para�78,5�milhões�de�hectares,�
um�crescimento�de�51%.�No�mesmo�período,�a�venda�de�
agrotóxicos� aumentou� 238%:� de� 162� mil� toneladas� para�
549�mil�toneladas�de�princípio�ativo�vendidas�no�país13.

Atualmente,�quase�metade�da�área�destinada�à�agricultura�
no�país�tem�lavouras�transgênicas.�De�acordo�com�dados�
da Consultoria Céleres, mais de 95% da produção nacional 

de� soja� vem� de� sementes� transgênicas,� seguida� pelo�
algodão�e�pelo�milho,�com�produções�transgênicas�de�89%�
e 88% respectivamente14.�

Nesse� assunto,� o� glifosato está novamente no centro 
do�debate.�Esse�princípio�ativo�é�um�herbicida de amplo 
espectro,�ou�seja,�é�utilizado�para�impedir�o�crescimento�de�
qualquer outro tipo de planta, exceto a lavoura em questão, 
que� não� é� morta� justamente� por� ser� transgênica.� Essa�

característica�proporcionou�o�crescimento�exponencial�do�
glifosato�no�Brasil,�uma�vez�que�as�lavouras�transgênicas�
tornaram-se�o�padrão.

O uso das sementes transgênicas permite uma aplicação 
indiscriminada�do�glifosato�e�outros�venenos,�e�isso�traz�a�
possibilidade de que lavouras próximas�(e�não�transgênicas)�
sejam� afetadas diretamente.� Uma� situação� desse� tipo�
envolvendo� o� herbicida� dicamba� fez� a� Bayer-Monsanto� e�
a�Basf�serem�condenadas,�em� fevereiro�de�2020,�a�pagar�

uma�indenização15�de�US$�265�milhões�para�um�agricultor�
nos�EUA.�Ele�afirmou�que�todos�os�cultivos�de�sua�fazenda,�
de� mais� de� 400� hectares,� foram� danificados� de� forma�
irreparável�por�herbicidas�produzidos�pelas�duas�empresas,�
que�caíram�em�sua�propriedade�após�serem�aplicados�em�
fazendas�vizinhas.�Entre�os�documentos�apresentados�no�
processo estavam relatórios internos16 das empresas, que 
mostram que elas estavam cientes dos riscos envolvidos no 
uso�do�agrotóxico�dicamba�nas�lavouras.

Além do uso intensivo dos agrotóxicos, as sementes 
transgênicas� geram� outro� tipo� de� preocupação.� Não 
há estudos que comprovem ou descartem riscos à 
saúde humana.�A�OMS17�atesta�que�até�agora�não�foram�
encontrados� efeitos� adversos� de� seu� consumo,� mas�
ressaltou�que�mais�pesquisas�são�necessárias.

Outra questão é que as sementes transgênicas precisam 
ser compradas a cada plantio.� Isso� significa� que� o�
agricultor não pode guardar uma parte da produção para 
ser� usada� como� sementes� na� safra� seguinte.� Isso� gera 
uma dependência do produtor� com� as� fabricantes� de�
sementes,� uma� situação� amplamente� desvantajosa� para�
pequenos�agricultores.�

A diminuição progressiva da variedade de alimentos 
produzidos� é� outra� consequência� da� produção� de�
transgênicos,� já� que� as� sementes� crioulas� deixam� de�
ser� cultivadas.� Isso� também�acontece�pois� as�sementes 
transgênicas,� no� caso� do� milho� por� exemplo,� são� tão�
agressivas que conseguem contaminar plantações 
próximas� de�milho�crioulo� (por�meio�do�vento,�da�chuva,�
pássaros�e�insetos)�diminuindo�as�variedades�disponíveis.

SEMENTES CRIOULAS 
são�aquelas�que�vêm�sendo�multiplicadas por 
agricultores ao longo do tempo.�Podem�ou�não�ser�
originais�do�local�de�cultivo.�Geralmente�se�adaptam�
ao�ambiente�por�seleção�natural,�seleção�artificial�
feita�pelo�agricultor�ou�pela�combinação�de�ambas.�As�
sementes crioulas não tiveram sua estrutura genética 
modificada pela indústria e não são patenteadas.�

Transgênicos 
A produção global�de�sementes�transgênicas�é�controlada 
por cinco empresas:�BASF,�Bayer�(que�comprou�a�Monsanto�
em� 2018),� DuPont,� Dow� Chemical� e� Syngenta.� São�
multinacionais com capacidade de compra de publicidade 
massiva e�de�capilaridade�junto�ao�mercado�de�produtores�
rurais.� Por� meio� de� estratégias� agressivas� de� mercado,�
lobby� e�marketing,� além� do� financiamento� de� pesquisas,�
essas�companhias�disseminam as teses que embasam o 
uso de transgênicos e agrotóxicos.�Além�disso,�em�muitos�
casos as mesmas empresas vendem tanto as sementes 
quanto os agrotóxicos necessários para o seu cultivo, o 
que�gera�acusações�de�venda�casada18.�

*Os dados referentes a 2007 e 2008 não foram sistematizados pelo IBAMA
Fontes: IBAMA / Consolidação de dados fornecidos pelas empresas 
registrantes de produtos técnicos, agrotóxicos e afins, conforme 
art. 41 do Decreto n° 4.074/2002 e IBGE - Produção Agrícola Municipal

AGROTÓXICOS EM ALTA
Crescimento da venda desses produtos foi 
quase cinco vezes o da área plantada
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http://bit.ly/AeP-IBGEAreaPlantada
http://bit.ly/AeP-VendaAgrotoxico
http://bit.ly/AeP-VendaAgrotoxico
http://bit.ly/AeP-VendaAgrotoxico
http://bit.ly/AeP-SojaBR
http://bit.ly/AeP-SojaBR
http://bit.ly/AeP-IndenizacaoBayer
http://bit.ly/AeP-UsoDicamba
http://bit.ly/AeP-OMSTransgenicos
http://bit.ly/AeP-VendaCasada
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Informação 
Desde�a�introdução�e�autorização�do�uso�de�transgênicos�no�
Brasil�em�2003,�uma�importante�conquista�foi�a�obrigação 
de os fabricantes informarem quando determinados 
produtos� alimentícios� são� feitos integralmente ou em 
parte com OGMs.�Isto�é�feito�a�partir�da�inserção�de�um�“T” 
em triângulo amarelo� no� canto�das� embalagens.� Essa� é�
uma�garantia�que�volta�e�meia�é�ameaçada�por�um�projeto�
de�lei�que�está�no�congresso�brasileiro.

Agronegócio 
O�termo�agronegócio�não�está� ligado�apenas�à�produção�
agrícola�e�pecuária,�mas�também�à�indústria�que�gira�em�
torno� de� todas� as� atividades� rurais.� O� termo� foi� criado�
para expressar as relações econômicas entre o setor 
agropecuário e aqueles situados na esfera industrial, 
comercial e de serviços.� Embora� agronegócio� seja� uma�
expressão�abrangente,� existem�diferenças�profundas�dos�
modos�e�relações�de�produção�e�utilização�de�insumos�em�
comparação�com�outros�modelos.

No� Brasil,� as� terras� produtivas� são� divididas� entre�
proprietários detentores de grandes áreas territoriais e 
agricultores�familiares.�A�agricultura familiar, embora ainda 
utilize� o� “método� convencional”� de� cultivo,� que� é� à� base�
de agrotóxicos, não deve ser contabilizada no conjunto 
econômico do agronegócio,� pois� possui� outra� dinâmica�
de�produção.�De�acordo�com�a�ONG�Oxfam,�com�base�os�

dados do Censo Agropecuário, 1% dos estabelecimentos 
rurais� detém� metade� da� área� rural� no� Brasil,� enquanto�
estabelecimentos� com� menos� de� 10� hectares� ocupam�
menos de 2,3% da área rural total19.�

O� agronegócio� é� responsável� por� uma� fatia� relevante� da�
economia�brasileira.�Segundo�o�Ministério�da�Agricultura,�
Agropecuária e Abastecimento em 2018, a soma de bens 
e� serviços� gerados� no� agronegócio� chegou� a� R$� 1,44�
trilhão� ou� 21,1%� do� PIB� brasileiro.� Esse� número� mostra�
que,�no�Brasil,�a�produção agrícola�é�realizada�no�modelo 
latifundiário monocultor� e� destina-se� majoritariamente�
para abastecer o setor pecuário e a indústria alimentícia 
nacional�ou�global.�O�aumento�da�produção�brasileira�nos�
últimos� anos� não� reflete� um� cenário� de� autossuficiência�
na�produção�de�alimentos:�o�Brasil�ainda�precisa�importar�
alimentos�como�o�trigo,�por�exemplo.

Essa é uma questão central no entendimento da disputa 
de� narrativas� sobre� a� produção� de� alimentos.� O� que� se�
consolidou� como� agronegócio� diz� respeito� a� um�modelo�
com�uso�intensivo�de�agrotóxicos,�sementes�transgênicas,�
concentração� de� terras� e� diminuição� e� homogeneização�
de� variedades� e� espécies� alimentares.� Existe� ainda� uma�
falsa� premissa,� ou�meia� verdade,� entoada� pelos� grandes�
representantes�do�agronegócio,�e�comumente�reproduzida,�
de�que�o�objetivo�do�agronegócio�é�“acabar�com�a�fome”.�
Como�vimos�ao�longo�destes�capítulos,�a�questão�da�fome�
é muito mais complexa do que a discussão sobre produção 
e�produtividade:� inclui�soberania�e�segurança�alimentar�e�
nutricional,�implementação�de�políticas�públicas,�e�também�
diz�respeito�aos�determinantes�de�saúde�e�sustentabilidade�
dos�sistemas�alimentares.�

O�modelo�hegemônico�do�agronegócio�tem�por�objetivo a 
maximização de lucros�e,�justamente�por�isso,�é�atualmente�
um dos grandes responsáveis pelos impactos negativos 
na saúde�das�pessoas�e�do�planeta.�Por�essa�razão,�existe�
um�grande�acúmulo�de�evidências�e�urgência�na�transição�
para outros modelos de produção e consumo de alimentos 
alternativos�ao�agronegócio�que�serão�detalhados�adiante.��������

A� importância�da�agricultura�para�o�PIB� (Produto� Interno�
Bruto)� nacional� é� a� justificativa� central� para� uma�política�
agressiva�de�subsídios�fiscais�para�agrotóxicos.�Um�relatório�
produzido� pela� Abrasco� (Associação� Brasileira� de� Saúde�
Coletiva)�mostra�que,�apenas�em�2017,�benefícios�fiscais20 
concedidos�aos�agrotóxicos�se�aproximam�de�10�bilhões�
de�reais.�O�ICMS�(Imposto�sobre�Circulação�de�Mercadorias�
e� Serviços)� é� responsável� por� 63%� dessa� desoneração,�
seguido�pelo�IPI�(Imposto�sobre�Produtos�Industrializados),�
com�16,5%�e�Pis/Pasep�(Programa�de�Integração�Social�e�
Programa�de�Formação�do�Patrimônio�do�Servidor�Público)�
e�Cofins�(Contribuição�para�o�Financiamento�da�Seguridade�
Social),�com�15,6%.�

Esses� benefícios� distorcem� os� custos� dos� diferentes�
métodos� de� produção,� favorecendo� a� agroindústria� em�
detrimento de alternativas menos danosas ao ambiente 
e� aos� trabalhadores.� O� modelo de incentivos fiscais 
aos agrotóxicos está em julgamento no STF (Supremo 
Tribunal� Federal)� desde� 2016,� na� ADI� (Ação� Direta� de�
Inconstitucionalidade)�5553,�da�qual�diversas�organizações�
sociais são amicus curiae�(amigos�da�corte),�como�o�Idec�
(Instituto�Brasileiro�de�Defesa�do�Consumidor).�

ÁREAS DE CULTIVO NO BRASIL
Produção de commodities como soja e 
cana-de-açúcar vem aumentando ao longo 
dos anos enquanto lavouras de alimentos 
básicos encolhem
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http://bit.ly/AeP-OxfamTerrasBR
http://bit.ly/AeP-BeneficioFiscal
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Por� outro� lado,� políticas públicas de incentivo à 
agricultura familiar têm perdido força e investimento.� 
O�PAA�(Programa�de�Aquisição�de�Alimentos)�é�um�exemplo.�
Criado�em�2003�pelo�extinto�Ministério�do�Desenvolvimento�
Social,� no� âmbito� do� Programa� de�Combate� à� Fome,� ele�
atua�em�duas�pontas.�De�um�lado,�compra�de�agricultores�
familiares.� De� outro,� distribui� parte� à� população� mais�
ameaçada�pela�insegurança�alimentar�e�nutricional.

De� acordo� com� um� levantamento� realizado� pelo� Ipea�
(Instituto� de� Pesquisa� Econômica� Aplicada),� desde� sua�
criação, em 2003, os recursos destinados pelo governo 
federal� ao� programa� cresceram� todos� os� anos� até� 2012,�
quando�atingiu�R$�1,2� bilhão,� o�maior� valor� da� série.� Em�
2018,�no�entanto,�foram�aplicados�apenas�R$�253�milhões21.

Produções orgânicas e 
agroecológicas e seus desafios
O� modelo� de� agronegócio� convencional� fundado� na�
monocultura e no uso de agrotóxicos tem graves 
consequências� para� a� saúde� individual� e� coletiva.� Para�
além�disso,�a�produção�de�alimentos,�tal�como�é�hoje,�tem�
forte�impacto�sobre�o�meio�ambiente,�gerando�resíduos�de�
alto risco de contaminação, como agrotóxicos, além de 
prejudicar� o� equilíbrio� da� biodiversidade.� A� monocultura�
extensiva� e� a� flexibilização� de� legislações� também�
encorajam�o�desmatamento,� inviabiliza�o�reúso�do�solo�e�
pode�causar�desertificação22.�

É�comum�a�confusão�entre�agricultura�orgânica�e�agroeco-
logia,�mas�existem�diferenças�importantes�entre�elas:

AGRICULTURA ORGÂNICA
Plantação�sem agrotóxicos.�No�Brasil,�o�alimento�
só�pode�ser�categorizado�como�orgânico�se�possuir�
a certificação Produto Brasil Orgânico, emitido 
por�certificadoras�credenciadas�pelo�Ministério�da�
Agricultura,�Pecuária�e�Abastecimento�e�acreditada�
pelo�Inmetro�(Instituto�Nacional�de�Metrologia,�
Normalização�e�Qualidade�Industrial).

AGROECOLOGIA
�é�uma�forma�de�agricultura�sustentável�que�não�utiliza�
agrotóxicos e incorpora as questões sociais, políticas, 
ambientais e éticas em sua produção.�Existem�
diversas�práticas�agroecológicas�diferentes,�como�
permacultura,�cultivo�biodinâmico,�sistema�sintrópico,�
sistemas�agroflorestais,�sistemas�compostos�com�
criação de animais e com extrativismo

A� agricultura� orgânica,� a� agroecológica� e� as� diferentes�
formas� de� produção� que� não� utilizam� insumos� químicos�
são�saídas�possíveis�para�uma�mudança�real�na�produção�
mundial� de� alimentos.� Mesmo� com� pouco� incentivo,�
alternativas�de�produção�vêm�sendo�desenvolvidas�no�Brasil.�
Em�unidades�pequenas�ou�grandes,�diversas�experiências�de�
prática� da� agricultura� e� criação� orgânicas� têm� alcançado�
viabilidade� econômica,� a� despeito� de� discursos� contrários�
e� dos� desafios� técnicos� de� produzir� de�maneira� diferente�

do�modelo�comercial.�Nessas�culturas,�utilizam-se�técnicas�
que� aplicam� apenas� defensivos� naturais,� sem� aditivos�
sintéticos�e,�em�regra,�são�livres�de�sementes�ou�rações�com�
componentes�transgênicos.�Alguns�pontos�são�importantes�
para�entender�a�produção�orgânica:

Custo da produção e preço ao consumidor 
É� comum� o� discurso� de� que� os� alimentos� orgânicos� são�
mais� caros,� pois� sua� produção� seria� mais� onerosa.� Isso�
não� é� verdade.� Os preços dos produtos orgânicos23 
podem ser maiores ou menores dependendo de qual 
rede de distribuição acessam e de quem está vendendo.�
Grandes cadeias de supermercado tendem a lidar com os 
orgânicos�como�um�produto�de�maior� valor� agregado,� em�
razão� de� uma� certa� glamourização� e� da� exploração� do�
medo� da� contaminação� por� agrotóxicos.� De� fato,� o� custo 
da certificação�dos�produtos�orgânicos�ainda�é�um�desafio 
a ser contornado, mas a melhor solução encontrada até 
o� momento� tem� sido� a� realização� de� vendas� em� feiras 
locais, livres e comunitárias, próximas aos próprios locais 
de plantio, em que os produtores vendem diretamente a 
consumidores,�sem�intermediários.�O�Idec�mantém�um�mapa�
colaborativo�com�feiras�orgânicas24� em� todo�o�país,�o�que�
ajuda�a�conectar�produtores�e�consumidores�de�orgânicos.

Estética
Uma� característica� que� muitos� consumidores� ainda�
consideram� importante� na� priorização� da� escolha� dos�
alimentos� é� a� aparência� homogeneizada� e� brilhante�
de� frutas,� verduras� e� legumes.� Contudo,� é� um� grande 
mito dizer� que� esses� alimentos� são� melhores� e� que�

necessariamente os alimentos orgânicos são menores 
ou “mais feios”.� Nesse� caso,� educação� ambiental� e� a�
circulação� de� conteúdos� informativos� podem� desfazer�
essas�noções�que�servem�para�enganar�os�consumidores.�

Lucratividade e diversificação  
de espécies de cultivo
Como� a� maioria� da� produção� orgânica� é� realizada� em�
pequenas áreas, seu volume de produção é baixo e 
sua sustentabilidade financeira ainda é um desafio. 
Historicamente,� pequenos� produtores� rurais� diversificam�
suas�culturas,�dividindo�o�terreno�em�plantio�de�hortaliças,�
frutas�e�grãos,�bem�como�realizam�a�criação�de�pequenos�
rebanhos�para�produção�de�leite�e/ou�queijos�e�criam�aves�
para�a�coleta�de�ovos�ou�mesmo�abate.�Para�a�agricultura�
orgânica,� não� só� essa� prática� tem� se� mostrado� uma�
solução� econômica� como� também� é�mais� viável� para� os�
cultivos;�por�contraste�com�as�monoculturas,�está�cada�vez�
mais�evidente�que�o�controle�de�pragas�vegetais,�fungos�e�
insetos�que�causam�males�à�produção�de�alimentos�tendem�
a�diminuir�conforme�seja�maior�a�variação�de�espécies�em�
uma�área.�O�próprio�equilíbrio ecológico é a defesa natural 
para�o�desenvolvimento�saudável�das�culturas.

Dentro�desse�contexto,� pequenos�produtores� conseguem�
realizar� o� resgate de conhecimentos tradicionais sobre 
o uso do solo, combinado com tecnologias que respeitam 
os ciclos da natureza e o bioma original de onde se 
localiza�um�determinado�terreno.�Essas�técnicas�são�mais�
efetivas�em� longo�prazo�do�que�um�modelo�que� interfere�
na composição do solo, contamina a água e altera toda a 

http://bit.ly/AeP-InvestimentoPAA
http://bit.ly/AeP-Desertificacao
http://bit.ly/AeP-PrecosOrganicos
http://bit.ly/AeP-FeirasOrganicas
http://bit.ly/AeP-FeirasOrganicas
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dinâmica�ambiental�a�favor�da�produção�de�curto�prazo�e�
grande�volume.�Em�linhas�gerais,�o�que�se�contrapõe�entre�
esses�grandes�modelos�é�uma�escolha�entre�o�agronegócio�
e�a�agroecologia.

As principais questões relacionadas ao preço, lucratividade 
e�diversificação�das�plantações�orgânicas�e�agroecológicas�
não� estão� relacionadas� à� viabilidade� desses� modelos,�
mas� sim� à� falta de incentivos.� Os� alimentos� orgânicos�
e agroecológicos, ao contrário daqueles que levam 
agrotóxicos,�não�recebem�incentivos�fiscais�ou�outras�formas�
de�estímulo.�Faltam políticas mais robustas que apoiem os 
produtores que queiram parar de usar agrotóxicos, como 
assistência� técnica� rural� e� linhas� de� crédito� específicas�
favorecendo�a�transição�agroecológica,�por�exemplo.�Essas�
iniciativas poderiam baratear esses alimentos e aumentar 
sua�disponibilidade�para�toda�a�população.
 

Matizes da agroecologia
Agências�internacionais�têm�recomendado�a�implementação�
de�sistemas�agroflorestais25 e de todos os tipos de agroeco-
logia�no�Brasil�e�no�mundo,�em�substituição�ao�modelo�con-
vencional�do�agronegócio.�A�definição�dessa�prática�é�am-
pla.�A�ABA26�(Associação�Brasileira�de�Agroecologia)�define�
a agroecologia como ciência, movimento político e prática 
social,�portadora�de�um�enfoque�científico,�teórico,�prático�e�
metodológico�que�articula�diferentes�áreas�do�conhecimento�
de� forma� transdisciplinar e sistêmica, orientada a desen-
volver sistemas agroalimentares sustentáveis em todas as 
suas�dimensões.�

Já� a� Pnapo� (Política� Nacional� de� Agroecologia� e� Produção�
Orgânica)� define� a� produção� de� base� agroecológica� como�
aquela que otimiza a integração entre capacidade produtiva, 
uso e conservação da biodiversidade e dos demais recursos 
naturais, equilíbrio ecológico, eficiência econômica e justiça 
social.�Apesar�da�existência�do�plano,�ela�não�é�prioridade�na�
política�de�produção�de�alimentos�no�Brasil.

A� aplicação� da� agroecologia� é� um� objetivo� fundamental�
para o cumprimento das metas acordadas pelos 
países� no� Acordo� de� Paris,� na� COP-21� (21ª� Conferência�
do� Clima),� sobre� recuperação� de� áreas� degradadas.� 
O�compromisso�assumido�pelo�Brasil,�como�um�dos�maiores�
países� do� mundo� e� cujo� território� abriga� a� maior� parte�
da�floresta�Amazônica,�seria� fundamental�para�o�alcance�
da�preservação�e�da� recuperação�de�florestas,�de�acordo�
com�as�projeções�do�IPCC�(Painel�Intergovernamental�para�
Mudanças�Climáticas)�para�conter�o�aquecimento�global.�
A�contribuição�prometida�pelo�país,�ratificada�em�2016,�no�
que�diz�respeito�a�florestas�é�de�não�desmatar�novas�áreas,�
assim�como�restaurar�e�reflorestar�12�milhões�de�hectares�
de�florestas�até�2030.

A�agroecologia�já�se�tornou�um�universo�próprio,�contendo�
diversas�correntes�de�aprendizado,�de�ativismo�–�ambiental,�
econômico,� educacional,� nutricional� –� e� de� pensamento.�
É� um� sistema� de� conhecimento� vivo� e� em� construção.�
Algumas das principais terminologias da agroecologia 
são o cultivo biodinâmico, a permacultura e os sistemas 
agroflorestais.� Priorizar� essas� formas� de� produção� de�
alimentos� é� um� objetivo� fundamental� para� melhorar� o�
sistema�alimentar�global.

Compreender� as� correlações� que� a� Sindemia Global 
estabelece� significa� reconhecer� que� os� sistemas 
alimentares vigentes têm�sido incapazes de garantir saúde 
e preservar os recursos naturais.� É� sob� esta� perspectiva�
que�pretendemos�enquadrar�os�olhares�e�entendimentos�em�
relação�à�produção�e�ao�consumo�de�alimentos.�

É urgente e necessário mudarmos para um modelo de 
produção�e�consumo�de�alimentos�que�seja�mais�saudável�
e� sustentável.� Existem� alternativas� concretas� e� com�
exemplos exitosos, mas que precisam ser incentivados 
a partir da redução progressiva e responsável do uso 
de� agrotóxicos� atrelados� à� transição� para� modelos� de�
produção�de�base�agroecológica.

SINDEMIA GLOBAL
As epidemias globais de obesidade e de desnutrição 
e�o�fenômeno�das�mudanças climáticas vêm�sendo�
chamados�por�pesquisadores�de�sindemia�global27.�
Esses�três�fenômenos�têm�em�comum�a mesma raiz: 
o modelo atual de produção de alimentos, baseado 
na�monocultura�extensiva.�A�devastação�de�biomas�
causadas pela expansão da agricultura e da pecuária 
em todo o mundo é uma das principais causas da 
emergência�climática.�O�produto�final�dessa�indústria�
–�produtos�ultraprocessados�e�carne�vermelha�em�
excesso�–�são�responsáveis,�de�um�lado,�pelo�avanço�
da obesidade no mundo e, de outro, pela desnutrição, 
uma�vez�que�a�segurança�alimentar�é�afetada�pelo�
clima,�pelo�acesso�à�terra,�pelo�tipo�de�alimentos�e�
pelo�custo�da�alimentação.�Para�mais�detalhes,�ver�
capítulo 3.

http://bit.ly/AeP-FAO-SAF
http://bit.ly/AeP-ABA-Agroecologia
http://bit.ly/AeP-SindemiaIDEC
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NA PRÁTICA
A�cobertura�relacionada�à�produção�de�alimentos�no�campo�
costuma partir da premissa de que o modelo de monocultura 
para� exportação� não� pode� ser� superado.� Isso� é� um� erro.� 
É�preciso�buscar�visões�que�contraponham�essa�crença.

Recomendações  
para embasar a cobertura:

• Busque� e�mantenha� fontes� que� falem/discutam�sobre�
outras�formas�de�produção.

• A� combinação� de� latifúndio�monocultor� e� agrotóxicos�
não� forma� o� único� modelo� de� produção� de� alimentos�
possível,� mas� para� haver� uma� mudança, é preciso 
investimento� maciço� em� agricultura� familiar� e� sistemas�
agroecológicos.

• A produção de alimentos relaciona-se com a questão 
climática e a saúde da população.�Essa�conexão deve ser 
feita�sempre�que�necessário.

• Produtos� transgênicos� têm� aparência� similar� aos� não�
transgênicos.� Por� isso,� não� devem� ser� retratados� nas�
imagens�das�matérias�como�frutas�estranhas�(uma�mistura�
de�laranja�e�melancia,�por�exemplo).�Isso�faz�com�que�haja�
uma�percepção�de�que�é�possível�distinguir�os�alimentos�
transgênicos�na�hora�da�compra.

Ferramentas úteis
A Campanha Chega de Agrotóxicos28 é uma iniciativa 
de�15�organizações�sociedade�civil�contra�o�Projeto�
de�Lei�6670/2016,�que�institui�a�PNaRA�(Política�
Nacional�de�Redução�de�Agrotóxicos).

O Mapa de feiras orgânicas do Idec29�tem�o�objetivo�
de�informar�aos�consumidores�onde�é�possível�
comprar�alimentos�orgânicos�de�maneira�mais�barata.

O portal Por trás do alimento30�é�um�site�jornalístico�
criado�pela�Repórter�Brasil�em�associação�com�a�Agência�
Pública�para�cobertura�do�tema�da�produção�de�alimentos.

Os repositórios de conhecimento sobre 
Agroecologia31 e sobre Alimentação Sustentável e 
Agricultura32,�da�Organização�das�Nações�Unidas,�
trazem�informações�embasadas�sobre�esses�temas.

O Painel de Especialistas sobre Sistemas 
Alimentares33 da�Organização�das�Nações�Unidas�
para�a�Alimentação�e�a�Agricultura�(FAO,�sigla�do�inglês�
Food�and�Agriculture�Organization)�traz�documentos�
aprofundados�sobre�agricultura�sustentável.

O�e-book�do�Idec�10 mitos e verdades sobre 
agrotóxicos34�apresenta�uma�série�de�discussões�
com�base�em�pesquisas�científicas�para�desmistificar�
afirmações�sobre�o�tema�.

ANÁLISE DE CASO

Agrotóxico faz mal? É possível não usá-lo? 
Veja o que é verdade e mentira no debate

Essa�longa�matéria�publicada�na�Folha�de�São�Paulo�em�2019�busca�responder�a�
questões�comuns�quando�o�assunto�é�o�uso�de�agrotóxicos.

PONTOS DE ATENÇÃO

bit.ly/VFAgrotoxicos

• Apesar� de� trazer� diversas� ponde-
rações� importantes,� o� texto� afirma�
categoricamente� que� é� impossível�
uma produção de alimentos em es-
cala nacional ou global sem o uso de 
agrotóxicos.� Existem� exemplos� já� na�
atualidade da viabilidade da produção 
orgânica�em�grande�escala.�O�Brasil�é�
hoje�o�maior�produtor�de�arroz�agroe-
cológico�da�América�Latina.

• O modelo de produção atual não 
pode prescindir de agrotóxicos por 
conta�de�suas�especificidades:�uso�de�
sementes� transgênicas,� monocultura,�
exploração máxima do solo, produção 
voltada para alimentação de animais e 
produção de alimentos ultraprocessa-
dos.� Entretanto,� outros� modelos� são�
possíveis.

http://bit.ly/AeP-ChegaAgrotoxicos
http://bit.ly/AeP-FeirasOrganicas
http://bit.ly/AeP-PorTrasDoAlimento
http://bit.ly/AeP-FAO-Agroecologia
http://bit.ly/AeP-FAO-Agroecologia
http://bit.ly/AeP-FAOAlimentoAgric
http://bit.ly/AeP-FAOAlimentoAgric
http://bit.ly/AeP-FAOSistemasAliment
http://bit.ly/AeP-FAOSistemasAliment
http://bit.ly/AeP-10Mitos
http://bit.ly/AeP-10Mitos
http://bit.ly/VFAgrotoxicos
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ANÁLISE DE CASO

Alimento orgânico 
não é mais nutritivo  
que o convencional, 
diz pesquisa

Essa�matéria�publicada�na�Revista�
Veja,�em�2012,�reporta�um�estudo�
da�Universidade�de�Stanford,�que�
concluiu�que�não�há�diferenças�
nutricionais entre alimentos 
convencionais�e�orgânicos.

ANÁLISE DE CASO

Agricultura estima 
impacto de R$ 12 
bi a produtor com 
fim de isenção a 
defensivos

O�texto,�publicado�em�fevereiro�de�2020�
no�site�da�Isto�É�Dinheiro,�repercute�uma�
nota do Ministério da Agricultura sobre o 
impacto�econômico�do�possível�fim�das�
isenções�fiscais�aos�agrotóxicos�no�país.

PONTOS DE ATENÇÃO

bit.ly/AeP-VejaOrganicos

• A� diferença� entre� os� alimentos�
convencionais�e�orgânicos�não�está�em�
uma suposta superioridade nutricional, 
e�sim�na�ausência�de�agrotóxicos.

• O�título�e�o�texto�levam�o�leitor�à�con-
clusão de que o consumidor está sendo 
enganado� em� relação� aos� orgânicos.�
Esse�engano�foi�criado�pelo� texto,�não�
pelas�características�desses�alimentos.

bit.ly/AeP-ImpactoIsencoes

PONTOS DE ATENÇÃO

REFERÊNCIAS
  PÁG. 81 
 1 Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil  
  bit.ly/AeP-AtlasAgrotoxicos 

 2 Agrotóxicos liberados em 2019   
  bit.ly/AeP-LiberaAgrotoxico 

  PÁG. 82 

 3 Posicionamento do INCA sobre agrotóxicos 
  bit.ly/AeP-IncaAgrotoxicos

 4 Relatório da ONU sobre  
  o direito à alimentação  
  bit.ly/AeP-ONUMortesEnvenenamento

 5 Relatório de Populações  
  Expostas a Agrotóxicos  
  bit.ly/AeP-IntoxicacaoAgro

 6 Dossiê Abrasco sobre agrotóxicos   
  bit.ly/AeP-ContaminacaoLM

 7 Programa de Análise de Resíduos  
  de Agrotóxicos em Alimentos  
  bit.ly/AeP-PARA201718

  PÁG. 83 

 8 Agrotóxicos e Saúde – Fiocruz  
  bit.ly/AeP-CadernoArca

 9 Contaminação Ambiental  
  por Agrotóxicos 
  bit.ly/AeP-EmbrapaAgua

10  Agrotóxicos na água  
  bit.ly/AeP-ContaminacaoAgua

 11 Chuvas de agrotóxicos 
  bit.ly/AeP-AgrotoxicoAmbiente

  PÁG. 84 

12  Tabela de área plantada no Brasil 
  bit.ly/AeP-IBGEAreaPlantada

 13 Relatórios de comercialização  
  de agrotóxicos Ibama 
  bit.ly/AeP-VendaAgrotoxico

 14 Safra de Soja 2019 
  bit.ly/AeP-SojaBR

  PÁG. 85 

15  Condenação Bayer Basf 
  bit.ly/AeP-IndenizacaoBayer

16  Monsanto nas lavouras dos EUA  
  bit.ly/AeP-UsoDicamba

 17 FAQ da OMS sobre transgênicos 
  bit.ly/AeP-OMSTransgenicos

18  Monsanto investigada por venda casada 
  bit.ly/AeP-VendaCasada

  PÁG. 86 
19  Acesso à terra no Brasil 
  bit.ly/AeP-OxfamTerrasBR

  PÁG. 87 

20  Incentivos fiscais agrotóxicos 
  bit.ly/AeP-BeneficioFiscal

  PÁG. 88 

21  PAA e a agricultura familiar 
  bit.ly/AeP-InvestimentoPAA

22  Combate à desertificação 
  bit.ly/AeP-Desertificacao

  PÁG. 89 

23  Orgânicos são mais caros? 
  bit.ly/AeP-PrecosOrganicos

24  Mapas de feiras orgânicas Idec 
  bit.ly/AeP-FeirasOrganicas

  PÁG. 90 

25  Guia sobre produção agroflorestal 
  bit.ly/AeP-FAO-SAF

26  ABA Agroecologia 
  bit.ly/AeP-ABA-Agroecologia

  PÁG. 91 

27  Sindemia Global – relatório 
  bit.ly/AeP-SindemiaIDEC

  PÁG. 92 

 28 Campanha Chega de Agrotóxicos 
  bit.ly/AeP-ChegaAgrotoxicos

 29 Mapas de feiras orgânicas Idec  
  bit.ly/AeP-FeirasOrganicas

 30 Portal Por Trás do Alimento  
  bit.ly/AeP-PorTrasDoAlimento

 31 Repositório Agroecologia FAO   
  bit.ly/AeP-FAO-Agroecologia

 32 Alimentos e agricultura sustentáveis  
  bit.ly/AeP-FAOAlimentoAgric

 33 Segurança alimentar e nutricional   
  bit.ly/AeP-FAOSistemasAliment

34  Mitos e verdades sobre agrotóxicos   
  bit.ly/AeP-10Mitos

• A�matéria� foca�apenas�na�questão�
financeira� envolvendo� a� produção�
agrícola,�sem�pesar�as�externalidades�
que estão envolvidas na questão, como 
degradação� ambiental� e� ameaças� à�
saúde�de�agricultores�e�consumidores.

• Não� há� contraponto� à� visão� do�
agronegócio.
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alimentícia

A popularização dos ultraprocessados
Criados�por�meio�de�manipulação�de�substâncias 

�extraídas�de�alimentos,�esses�produtos�prometem�praticidade,� 
mas entregam problemas de saúde

 
Manipulação de pesquisas

Setor investe em estratégias para determinar o rumo de pesquisas e 
influenciar�a�opinião�pública�com�argumentos�enviesados

 
Ambiente obesogênico

Dificuldade�em�encontrar�alimentos�frescos�e�ampla�oferta�de�
ultraprocessados�formam�o�cenário�atual�da�alimentação�no�Brasil

 
Políticas públicas

Regulamentação�da�publicidade,�rotulagem�e�políticas�fiscais�devem�
ser�discutidas�para�melhorar�o�ambiente�alimentar�
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Ao�longo�da�história, a descoberta 
de� formas� de� processamento� dos� alimentos� foi�
fundamental� para� garantir� a� segurança� alimentar� das�
comunidades.�De�técnicas�milenares,�como�o�salgamento�
da� carne� ou� a� fermentação� do� pão,� até� estratégias�
dependentes� de� tecnologia,� como� a� pasteurização� do�
leite ou o congelamento de peixes, todas são importantes 
para� aumentar� a� durabilidade� e� facilitar� o� transporte� e� o�
armazenamento�de�alimentos.

A�indústria�alimentícia�tem,�portanto,�um�papel�fundamental:�
aplicar� essas� técnicas� e� desenvolver� novas� formas� de�
processamento� de� alimentos� que� ajudem� a� superar� os�
desafios� para� garantir� a� segurança� alimentar� para� uma�
população�mundial�crescente.�

No� entanto,� nas� últimas� décadas,� essa indústria sofreu 
transformações que a tornaram um ator chave no atual 
cenário de aumento dos índices de obesidade e de DCNTs 
(doenças crônicas não transmissíveis).�O�problema�são�
os� alimentos� ultraprocessados.� Esses� produtos� surgiram�
com�a� 2ª�Guerra�Mundial,� com�o�objetivo� de� enviar� para�
os� campos� de� batalha� alimentos� que� não� estragassem.�
Ao� fim� do� conflito,� com� a� tecnologia� já� desenvolvida,�
os ultraprocessados entraram no mercado alimentar 

com�a�promessa�de�praticidade.�Os�efeitos� colaterais�da�
popularização� desses� produtos� são� sentidos� hoje:� eles�
induzem� o� desenvolvimento� de� modos� de� comer� não�
saudáveis,�não�vistos�em�milênios�de�atividade�humana.

A popularização  
dos ultraprocessados
Indo muito além das técnicas mais simples de intervenção 
em alimentos in natura, esses novos produtos são 
desenvolvidos por meio de uma manipulação química 
de substâncias extraídas de alimentos� –� em� geral�
produzidos�em�larga�escala�e�de�maneira�intensiva,�como�
soja,�milho,�trigo�ou�cana�de�açúcar.�De�cada�um�deles,�a�
indústria extrai o que é mais interessante do ponto de vista 
econômico�–�por�exemplo,�do�milho�é�retirado�o�amido,�e�
da�soja,�proteínas.�Essas�substâncias são recombinadas 
em novos produtos que, com o uso intensivo de diversos 
aditivos químicos�(conservantes,�aromatizantes,�corantes,�
texturizantes,� etc.),� ficam agradáveis em termos de 
paladar, aroma e textura. Esses produtos tornam-se, 
então,�comestíveis,�mas não se parecem em nada com um 
alimento de verdade. 

Com�esse�processo,�a�indústria�é�capaz�de�criar�produtos�
que�buscam�substituir�alimentos�e�preparações�culinárias�
tradicionais.�Tais produtos têm custo baixo de fabricação, 
normalmente também de venda, e são projetados� para�
serem o mais atraente possível, do ponto de vista de 
praticidade� e� palatabilidade,� para� os� consumidores.� 
O resultado é um crescimento sistemático no consumo de 
ultraprocessados, como descrito no capítulo 3.

favoráveis� ao� financiador.� Além� disso,� é evidente que 
o financiamento privilegia recortes de pesquisa que 
possam favorecer seus produtos.

Outra estratégia para validar o consumo de 
ultraprocessados é influenciar médicos, nutricionistas 
e jornalistas.� No� caso� de� profissionais� da� saúde,� são�
brindes,�viagens�e�patrocínio�a�congressos�e�eventos.�No�
caso� de� jornalistas,� as� press trips (viagens pagas para 
profissionais� de� imprensa)� buscam produzir uma visão 
positiva dos produtos ou da empresa na mídia.� Mais�
recentemente, com a explosão dos uso de redes sociais, 
a indústria passou a mirar também nos influenciadores 
digitais� para� fazer� publicidade� de� seus� produtos.� Sem� a�
mediação�das�regras�éticas�da�medicina�e�do� jornalismo,�
é�mais�difícil�saber�o�que�é�opinião�e�o�que�é�publicidade,�
formando�um�terreno�pantanoso�para�a�regulação.

A�isso,�soma-se�o�fato�de�que�a�indústria�alimentícia�pode�
ser� considerada� um� vetor� para� o� surgimento� de� DCNTs,�
já� que� ela� atua� em� diferentes� frentes� e� seus� produtos�
contribuem�para�aumentar�os�índices�de�obesidade,�dentre�
outras�doenças.��

CONFLITO DE INTERESSE 
Em�decisões�que�têm�como�objetivo�promover�a�saúde�
pública, qualquer prática em que o julgamento e/ou 
atitude�de�uma�pessoa�ou�empresa�esteja�distorcida 
em favor de interesses�econômicos�ou�comerciais�
pode�ser�considerada�um�conflito�de�interesse.�

Um dos motivos para o consumo crescente de 
ultraprocessados são as sensações produzidas pelos 
seus aditivos� no� corpo� humano.� Eles� geram reações 
que vão além das respostas fisiológicas naturais� à�
fome�e�à�necessidade�energética�e�atrapalham�o�sistema�
regulatório� do� corpo,� fazendo� com� que� a� pessoa� sinta�
vontade de continuar comendo sem atingir a sensação 
de saciedade.�Isso�cria�uma�relação�com�esses�produtos�
que especialistas comparam com o vício.

Manipulação de pesquisas
A� indústria� alimentícia� tem� atuação� determinante� nos�
estudos� das� áreas� nutricional� e� de� saúde.� De� forma�
análoga�às�indústrias�tabagista�e�farmacêutica,�o setor de 
alimentos investe financeiramente em estratégias para 
determinar o rumo de pesquisas.�No�contexto�global,�os�
grandes� fabricantes� de� produtos� alimentícios1� financiam�
desde estudos individuais até departamentos inteiros em 
universidades, passando pelo pagamento de viagens a 
pesquisadores�e�patrocínio�de�congressos�e�eventos.

A pesquisa na área da alimentação é especialmente difícil 
de controlar,�uma�vez�que�é� impossível� isolar�o�efeito�de�
um�alimento�sozinho�no�corpo�humano.�Assim,�a influência 
nos resultados é mais fácil de ser exercida e mais difícil 
de ser reconhecida.�A�força�da�indústria�na�pesquisa�não�
tem a ver, necessariamente, com o comprometimento ético 
de� pesquisadores.� Há� muitos� que� trabalham� buscando�
cumprir� os� requisitos� necessários� para� fazer� pesquisa�
idônea.�Entretanto,�o�fator�do�viés�involuntário�pode�fazer�
com que o pesquisador, sem perceber, busque resultados 

http://bit.ly/AeP-CongressoNutri
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Estratégias usadas pela indústria  
para popularizar seus produtos

ACESSO:�os�produtos�ultraprocessados�estão�disponíveis�
nos mais diversos ambientes, de supermercados a bancas 
de� jornal.�Até�mesmo�em�espaços�direcionados�à�saúde,�
como�farmácias�e�hospitais,�é�possível�encontrar�bebidas�
açucaradas� e� outros� produtos� da� indústria.� Escolas� e�
outros espaços voltados para crianças e adolescentes 
também�oferecem�esse�tipo�de�alimentação.

PRATICIDADE: dispensam�a� preparação� na� cozinha� e�
podem ser consumidos�na�hora da compra e em qualquer 
lugar,�poupando�tempo�das�pessoas.

EMBALAGENS: os produtos são pensados para serem 
visualmente atraentes,�com�embalagens�bonitas�e�que�trazem�
poucos� detalhes� a� respeito� da� composição� nutricional� do�
produto�-�além�de�muitas�informações�confusas�e�enganosas.

PUBLICIDADE:� campanhas� agressivas� de� marketing�
ocupam todas�as�mídias,�vinculando�produtos�a�situações�
de�prazer,�sem�informar�sobre�os�riscos�que�representam.�
Ao contrário, muitas dessas peças publicitárias são 
construídas�como�se�mostrassem�fatos�científicos,�citando�
a�adição�de�nutrientes�supostamente�benéficos,�mas�que,�
na realidade, não tornam o produto em questão uma 
alternativa�saudável�–�por�exemplo,�um�cereal�matinal,�que�
é�majoritariamente�composto�por�açúcar,�mas�que�afirma�
ser� fonte� de� fibras� e� vitaminas.� Novamente,� crianças� e�
adolescentes�são�público-alvo�preferencial.

CUSTO:�a�tendência�é�que�os�ultraprocessados�sejam�cada 
vez� mais� baratos� em� relação� aos� alimentos� in� natura.� No�
Brasil,�os�alimentos�saudáveis�ainda�são�mais�baratos�do�que�
esses�produtos,�mas�especialistas�já�enxergam�um�momento�
de virada em 20262 (ver capítulo 2).� Em� alguns� países�
desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, o preço dos 
ultraprocessados�já�é�inferior�ao�da�comida�in�natura.

Estratégias utilizadas pelas indústrias 
para ocupar espaços de decisão política 

LOBBY:�A� indústria�alimentícia�tem�assentos garantidos 
em� colegiados� e� grupos� de� trabalho� que� discutem�
regulação de alimentos e políticas� públicas� diversas.� Se�
isso�pode�ser�razoável�no�caso�de�espaços�que�discutem�
questões� ligadas� à� atividade� industrial� em� si,� o� mesmo�
não�vale�quando�o�objetivo�é�discutir�políticas�públicas�de�
saúde,�já�que�esse�assunto�não�está�dentro�da�expertise�da�
indústria e ela tem interesses comerciais envolvidos.�

AUTORREGULAÇÃO:� funciona� para� defender� a� ideia�
de�que�as�indústrias�não�necessitam�de�regulação,�já�que�
estão�fazendo�sua�parte.�Alguns�exemplos�são�os�acordos 
voluntários de sódio e açúcar entre indústrias de alimentos 
e o Ministério da Saúde e a regulamentação das práticas 
de�publicidade,�por�meio�do�Conar�(Conselho�Nacional�de�
Autorregulamentação�Publicitária).

ORGANIZAÇÕES DE FACHADA:� institutos� que� têm�
como�discurso�a�defesa�da�ciência,�mas�que�são�fundados�e�
organizados�por�membros�da�indústria�ou�por�associações�
da indústria, com a participação de pesquisadores 
financiados�pela�indústria.�

CARGOS ESTRATÉGICOS: influência na nomeação 
de cargos responsáveis por decisões�importantes e cargos 
governamentais� ocupados� por� profissionais� que� depois�
vão�para�a�indústria�alimentícia�e�vice-versa.�

ESTRATÉGIAS LEGAIS: litigância�e� judicialização�de�
processos� regulatórios,� como� a� extensão� de� prazos� de�
consultas�públicas,�a�fim�de�ganhar�tempo�e�atrasar/adiar 
tais processos�e�decisões�regulatórias.�

1- Garantia da 
liberdade de escolha 
das pessoas como 
argumento para 
que o governo e 
políticas�públicas�
não�interfiram�nas�
decisões�pessoais.�

2- Culpabilização 
dos pais e indivíduos 
com a mensagem de 
que perder peso e se 
alimentar�de�forma�
saudável é questão 
apenas�de�força�de�
vontade.�

3- Uso da atividade 
física como solução 
para a perda de peso, 
para�desfocar�a�
atenção do consumo 
de�ultraprocessados.�

4- Questionamento 
e descrédito de 
experiências�bem�
sucedidas e de 
evidências�científicas�
quando contrárias a 
interesses comerciais

5- Garantia da 
liberdade de expressão 
como�justificativa�para�
a venda de produtos 
não saudáveis, 
com mensagens e 
estratégias enganosas e 
abusivas.�

6- Educação nutricional 
ao invés de regulação 
para passar a ideia de 
que a população precisa 
apenas�de�informação�
e não de mudanças 
no ambiente alimentar 
realizar�escolhas�
conscientes 

7- Argumento de perda 
econômica e desemprego 
para�justificar�atuações�que�
podem�trazer�malefícios�
para a saúde pública, 
sendo que tais argumentos 
já�se�mostraram�falsos�
em�políticas�pública�de�
alimentação3.

7 ARGUMENTOS 
DA INDÚSTRIA
utilizados�para�
driblar a regulação, 
desfocar�os�efeitos�
dos ultraprocessados 
na saúde pública e 
favorecer interesses 
comerciais

http://bit.ly/AeP-UPPObesidadeBR
http://bit.ly/AeP-TaxaAcucarMX
http://bit.ly/AeP-TaxaAcucarMX
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Ambiente obesogênico
O�conjunto� de� ações� da� indústria� cria� o� que� especialistas�
chamam�de�“ambiente�obesogênico”,�desenhado�para�levar�a�
população a consumir mais produtos ultraprocessados.�Se�
esses produtos são mais baratos, estão mais disponíveis 
no comércio e são divulgados de maneira ampla e positiva, 
e ainda criam reações fisiológicas semelhantes ao vício, 
torna-se�muito�difícil�para�um�indivíduo�evitar�seu�consumo.

Essa situação é ainda mais grave quando pensamos em 
grupos mais vulneráveis, como crianças e adolescentes, 
que ainda estão construindo sua relação com a comida e 
seus�hábitos�alimentares.�Não�é� razoável� exigir�que�uma�
criança entenda que o cereal matinal com um mascote 
animado� nos� comerciais� tem� índices� de� açúcar� muito�
acima do recomendado, ou pedir para que um adolescente 
deixe�de�lado�o�sanduíche�da�rede�de�fast-food�da�moda�por�
ter�alta�concentração�de�sódio�e�gorduras�saturadas.

O� alto� consumo� de� refrigerantes� entre� adolescentes� –�
constatado� em� dados� da� POF� (Pesquisa� de� Orçamentos�
Familiares),�conforme�apresentado�no�capítulo 2�–�é�prova�da�
eficácia�das�campanhas�de�marketing�das�empresas�voltadas�
para� esse� público.� Essas� estratégias� envolvem� a� oferta� de�
bebidas açucaradas em cantinas escolares, onde a mediação 
dos pais não acontece (mais sobre alimentação em ambiente 
escolar no capítulo 4).�Atingir�crianças�e�adolescentes�é�uma�
forma�de�criar�consumidores�fiéis�no�futuro.

Essas� ações� de� fidelização� acontecem� há� tempos,� em�
diferentes� graus� de� sofisticação,� tendo� como� argumento�
de� defesa� o� direito� à� livre� escolha� e� à� informação� por�

parte�do�consumidor.�Atualmente,� no�entanto,� já� existem�
informações� suficientes� ligando� ultraprocessados� à�
obesidade�e�a�doenças�crônicas,�o�que�coloca�o�marketing 
de produtos ultraprocessados dentro da categoria de 
publicidade abusiva,� de�acordo�com�o�artigo�37�do�CDC�
(Código� de� Defesa� do� Consumidor).� O� mesmo� artigo�
também considera qualquer publicidade voltada para 
crianças�como�uma�prática�abusiva.�Esse�não�vem�sendo�
o�entendimento�geral�do�Judiciário�no�Brasil,�mas�existem�
algumas� decisões� favoráveis� aos� consumidores,� o� que�
pode�mudar�a�jurisprudência�sobre�o�assunto�no�país.

DESERTOS E PÂNTANOS ALIMENTARES
Uma�vez�que�é�mais�provável�a�compra�daquilo�
que�está�disponível�localmente�e�por�um�preço�
adequado�à�renda�da�pessoa�ou�da�família,�os�
ultraprocessados�têm�feito�cada�vez�mais�parte�
da�dieta�dos�brasileiros.�Essa�tendência�já�foi�
detectada�em�pesquisas�acadêmicas�e�deu�
origem�a�conceitos�como�desertos�e�pântanos�
alimentares.�Os�desertos alimentares4 são 
locais onde o acesso a alimentos in natura 
ou minimamente processados é escasso ou 
impossível, enquanto nos pântanos alimentares5 
predomina a venda de produtos altamente 
calóricos com poucos nutrientes.

Políticas públicas
A diminuição no consumo de produtos ultraprocessados 
é�um�assunto�urgente�no�Brasil.�Para�que� isso�aconteça,�
é�necessário�construir�um�ambiente�mais�propício�para�o�
desenvolvimento� de� hábitos� alimentares� saudáveis,� por�
meio� de� políticas� públicas� que� regulem as principais 
estratégias da indústria.� O� país� está� em� um� momento�
crucial�para�a�adoção�de�medidas�desse�tipo.�Os�hábitos�
alimentares da população estão mudando, mas ainda não 
chegam�ao�nível�de�alguns�países�desenvolvidos,�onde�o�
consumo�de�ultraprocessados�chega�a�constituir� 50%�da�
dieta.�Nos�EUA,�por�exemplo,�esses�produtos�compõem�em�
média 58% da dieta6.�

O� Guia� Alimentar� para� a� População� Brasileira,� publicado�
pelo� Ministério� da� Saúde� em� 2014,� é� referência�
internacional sobre o tema e um avanço importante em 
termos� de� conscientização� e� educação.� Em� 2019,� foi�
lançado também o Guia Alimentar para Crianças Menores 
de� 2� Anos,� completando� as� recomendações� oficiais� do�
Ministério� da�Saúde�para�que�adultos� e� crianças� tenham�
uma�alimentação�saudável.

No�entanto,�é�preciso�fazer�mais�para�melhorar�o�ambiente�
alimentar� brasileiro.� Entre� as� principais� propostas�
defendidas� por� especialistas� e� pela� sociedade� civil�
organizada,�estão:

Regulamentação da  
publicidade de alimentos 
Organizações� da� sociedade� civil� defendem� que� as�
campanhas� publicitárias� de� produtos� ultraprocessados 
podem ser enquadradas como publicidade enganosa 
e/ou abusiva, com previsão de punição na legislação 
brasileira�desde�1990,�no�âmbito�do�CDC.�Isso�porque�elas�
não� informam�corretamente�sobre�os�aspectos�negativos�
desses produtos ou sobre sua composição nutricional, 
além�de�veicularem�informações�confusas�e/ou�enganosas�
para�o�consumidor.

http://bit.ly/AeP-DesertosAlimentares
http://bit.ly/AeP-PantanosAlimentares
http://bit.ly/AeP-UPP-EUA
http://bit.ly/AeP-UPP-EUA
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Há� também� legislações� específicas� sobre� a� publicidade�
para�o�público�infantil,�como�a�Resolução nº 163/2014 do 
Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente), que regulamentou a publicidade abusiva 
voltada� a� crianças� e� adolescentes.� No� entanto,� não� há�
fiscalização�e�denúncias�sobre�esses� temas,�por� falta�de�
conscientização� das� autoridades� e� da� própria� sociedade�
sobre�os�malefícios�desses�produtos.

Rotulagem 
O�modelo�atual�de�rotulagem�de�alimentos�busca�fornecer�à�
população�informações�sobre�as�principais�características�
da�composição�nutricional�de�cada�alimento.�Em�2006,�o�
Brasil�adotou�uma�regulação�para�os�rótulos�dos�alimentos,�
incluindo�informações�relativas�à�composição�nutricional.

Essas� informações�aparecem�em�uma� tabela�nutricional,�
em�geral�na�parte�de� trás�dos� rótulos.�Contudo,�segundo�
avaliações� de� organizações� da� sociedade� civil� e� de�
especialistas,� esse� modelo� dificulta� a� compreensão� das�
informações� sobre� os� alimentos.� Isso� torna� o� modelo�
pouco�eficaz�para�garantir�uma�decisão�bem�informada.

Uma�pesquisa� realizada�em�2016�pelo� Idec�mostrou�que�
39,6% das pessoas disseram entender parcialmente 
ou� muito� pouco� as� informações� da� tabela� nutricional� –�
somando� o� grupo� que� disse� não� entender� nada� (0,4%),�
chega� a� 40%� a� parcela� dos� que� admitem� ter� dificuldade�
de� compreensão.� As� principais� dificuldades� apontadas�
foram�letra�pequena�(61%),�uso�de�termos�técnicos�(51%),�
poluição� visual� do� rótulo� (46,4%)� e� a� necessidade� de� se�
fazer�cálculos�(41,6%).

Por�conta�dos�problemas�encontrados�no�modelo�utilizado�no�
Brasil�o�assunto�foi�pautado�pela�Anvisa�entre�2014�e�outubro�
de�2020.�A�sociedade�civil�apoiou�uma�proposta�recomendada�
pela� Opas� (Organização� Pan� Americana� da� Saúde),� que�
propõe�o�uso�de�alertas na parte da frente dos produtos, com 
os�dizeres� “alto em”�para� informar�sobre�excesso�de�sódio, 
gorduras e açúcares, além de um selo específico para 
adoçantes�–�uma�forma�de�evitar�que�as�empresas�driblem�
a restrição ao açúcar trocando-o por adoçantes, que também 
devem�ser�consumidos�com�moderação.�

Além disso, a proposta previa que qualquer produto que 
recebesse�esse�sinal�deveria�ser�impedido�de�ter�referências�
positivas�na�embalagem�no�formato�de�alegações�–�como�
“rico� em� vitaminas”,� por� exemplo.� A� intenção� dessas�
mudanças�é�passar�para�os�consumidores�as�informações�
mais�importantes�de�forma�direta�e�clara.�

A�rotulagem�de�advertência�já�está�em�vigor�em�países�como�
Chile,�Peru�e�Uruguai,�e�mais�recentemente�no�México,�e�tem�
mostrado�resultados.�No�Chile,�pesquisa8�realizada�um�ano�
após a implementação da medida em 2016 ouviu mães de 
crianças entre 2 e 14 anos, normalmente responsáveis pelas 
compras�de�alimentos�nos�domicílios,�e�mais�de�90%�delas�
afirmaram��compreender�e�aprovar�a�presença�do�sinal��de�
advertência.�A�compra�de�alimentos�considerados�altos�em�
açúcar�também�caiu:�25%�para�bebidas�e�14%�para�cereais.�

No�Brasil,�a indústria alimentícia, ciente da necessidade de 
mudança nos rótulos, apresentou sua própria sugestão.� 
A proposta era um selo em formato de semáforo, que relaciona 
as�cores�com�as�quantidades�dos�componentes�prejudiciais�
à�saúde:�verde�(baixo),�amarelo�(médio)�e�vermelho�(alto).

Um dos principais problemas desse modelo é permitir 
que supostos aspectos positivos dos produtos sejam 
ressaltados.� Um�produto� alto� em� sódio� pode� destacar� o�
fato�de�ter�baixa�quantidade�de�açúcares,�por�exemplo.

Em 2020, a Anvisa aprovou uma nova norma de rotulagem 
nutricional�de�alimentos.�Ela�prevê�melhorias�significativas�
na tabela nutricional e inclui uma rotulagem nutricional 
frontal�no�formato�de�lupa�para�os�alimentos�considerados�
altos� em� açúcar� adicionado,� sódio� e� gordura� saturada.� 
A� norma� aprovada� prevê� dois� anos� para� adequação� das�
empresas� e� mantém� a� possibilidade� de� o� fabricante�
destacar outros pontos positivos na embalagem, como 
alegações� do� tipo� "rico� em� vitaminas",� entre� outras.� Os�
limites� adotados� para� a� identificação� de� produtos� "alto�
em"�e�o�modelo�de�design�ainda�não� tem�pesquisas�que�
comprovam�a�sua�eficácia.

Políticas fiscais 
A�mudança�na�política� tributária�brasileira�é� fundamental�
para� melhorar� a� qualidade� da� alimentação� no� país.� É�
preciso aumentar a tributação de ultraprocessados 
e diminuir ou até zerar impostos sobre alimentos in 
natura,� especialmente� aqueles� produzidos� em� modelos�
agroecológicos.

A OMS indica, desde 2016, o aumento de ao menos 20% 
nos impostos sobre bebidas açucaradas como estratégia 
para�reduzir�os�índices�de�ingestão�de�açúcar�na�população.� 
A� proposta� já� foi� adotada� em� diversos� países,� como�
França,�Hungria,�Irlanda,�México�e�Noruega,�além�de�alguns�
estados�dos�Estados�Unidos.

Em 2014, o México adotou uma taxa para a venda de 
refrigerantes.� Os� resultados� dessa� política,� avaliados� em�
2019 por uma pesquisa9� realizada� pela� Universidade� da�
Carolina� do� Norte� dos� Estados� Unidos� em� parceria� com�
pesquisadores�do� Instituto�Nacional�de�Saúde�Pública�do�
México, mostram que o consumo dessas bebidas diminuiu 
no� país,� especialmente� no� grupo� de� consumidores� que�
mais�compravam�refrigerantes�antes�da�taxação.�

Na�mesma�linha,�uma�pesquisa10�feita�no�Brasil,�com�base�
nos�dados�da�POF,�avaliou�que�um�aumento�de�10%�no�preço�
das�bebidas�açucaradas�conduziria�a�uma�redução�de�8,5%�
na�ingestão�de�calorias�provenientes�desses�produtos.

O país,� no� entanto,� hoje,� segue na contramão desse 
movimento.�Segundo�a�coalizão�Aliança�pela�Alimentação�
Adequada� e� Saudável,� até� cinco� vezes� mais� impostos�
incidem sobre alimentos saudáveis do que sobre 
ultraprocessados.� Em� parte,� isso� se� dá� por� conta� de�
incentivos� e� renúncias� fiscais� aplicados� pelo� Estado�
brasileiro�para�produtos� industrializados.�Os� refrigerantes�
são�o�maior�exemplo:�as�grandes�empresas�do�ramo�estão�
na�Zona�Franca�de�Manaus�e,�devido�aos�incentivos�fiscais�
da� região,� são� isentas� de� IPI� (Imposto� sobre� Produtos�
Industrializados).�Estima-se�que�a�renúncia�fiscal�ao�setor�
chegue�a�retirar�R$�7�bilhões�por�ano�dos�cofres�públicos11.

http://bit.ly/AeP-PesquisaRotulos
http://bit.ly/AeP-RefriMX
http://bit.ly/AeP-TaxaAcucarBR
http://bit.ly/AeP-SubsidiosRefriBR
http://bit.ly/AeP-SubsidiosRefriBR
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NA PRÁTICA
As coberturas de alimentação e de economia são, em 
geral,�realizadas�por�editorias�diferentes.�Esse�é�um�desafio�
quando�o�assunto�é�a� indústria�alimentícia,� já�que�dessa�
forma� é�mais� difícil� relacionar� esses� temas.� Em� geral,� a�
cobertura� dada� às� empresas� é� puramente� econômica� e�
não leva em consideração as externalidades negativas que 
afetam� a� sociedade.� Em� outras� palavras,� os� resultados�
financeiros�não�são�contrabalanceados�com�os�prejuízos�
à�saúde,�à�sociedade�e�ao�meio�ambiente�causados�pela�
indústria�alimentícia.�

 
Recomendações  
para embasar a cobertura:

• Identificar�possíveis�conflitos�de�interesse em pesquisas, 
bem�como�seus�patrocinadores.

• Não� aceitar convites para viagens custeadas por 
empresas.

• Buscar� fontes independentes, sem ligação com a 
indústria.

• Ao�falar�sobre�saúde�pública,�trazer�o�ponto�de�vista�de�
todos os envolvidos�naquela�discussão.

ANÁLISE DE CASO

Não há comprovação de que taxar 
refrigerante reduz obesidade, diz ABIR

Essa�matéria,�de�janeiro�de�2020,�repercute�com�a�ABIR�(Associação�Brasileira�
das�Indústrias�de�Refrigerantes�e�de�Bebidas�não�Alcoólicas)�a�possibilidade�de�
aumento�de�impostos�sobre�bebidas�açucaradas.

PONTOS DE ATENÇÃO

glo.bo/385Igfl

• Matéria baseada inteiramente no 
comunicado de uma associação de 
indústrias,� sem� citar� nenhuma� fonte�
que apresente uma visão divergente 
sobre�o�tema.

• Os�dados�apresentados�vêm�direto�
do� release.� São� um� exemplo� da�
estratégia da indústria de selecionar 
dados�que�beneficiam�seus�interesses.

• Há� argumentos� fortes� contrários�
à� tese� da� indústria,� que� deveriam�
estar presentes na mesma matéria, 
além de exemplos internacionais que 
demonstram� que� taxar� refrigerantes�
ajuda�no�controle�da�obesidade.• Quando� o� assunto� for� imposto,� ampliar� o� foco� para�

abarcar� todos� os� pontos� de� influência� de� uma� indústria.�
Se�uma�empresa�está�pleiteando� isenção�fiscal�por�gerar�
empregos,� apurar� quantos� empregos,� com� que� nível�
salarial,�qual�a�infraestrutura�pública�exigida,�se�há�poluição�
ou outro tipo de dano ambiental em sua atuação e se o tipo 
de�produto�traz�prejuízos�à�saúde�da�população.

http://glo.bo/385Igfl
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ANÁLISE DE CASO 

Burger King lança vídeo  
de lanche se decompondo e  
anuncia banimento de conservantes

O�texto,�publicado�em�fevereiro�de�2020,�anuncia�que�uma�rede�de�fast-food�
deixará�de�usar�conservantes�em�seus�sanduíches.

ANÁLISE DE CASO 

Catarinense pagará  
mais caro por alimentos a 
partir desta segunda-feira

Essa matéria, de setembro de 2019, repercute a 
retirada�de�incentivos�fiscais�de�indústrias�alimentícias�
no estado de Santa Catarina, anunciando aumento de 
preços�nos�mercados.

bit.ly/AeP-ConservanteBK

• O� texto� admite� como� confiável�
o anúncio da empresa, sem buscar 
nenhuma� comprovação� com� outras�
fontes�ou�pesquisas�independentes.

• Não� há� detalhes� sobre� quais�
conservantes estão sendo banidos, 
para� uma� possível� confirmação� ou�
confronto�com�outros�dados.

• A� redução� ou� não� utilização� de�
conservantes�artificiais,�ainda�que�seja�
verdadeira, não garante a qualidade 
nutricional dos produtos, que podem 
continuar apresentando quantidades 
excessivas de sódio, gorduras ou 
a presença de outros ingredientes 
prejudiciais�à�saúde.

• O texto destaca o aumento de preço que poderá 
ocorrer�em�uma�série�de�produtos�industrializados�
–� quase� todos� ultraprocessados� –� sem� ampliar�
a discussão sobre a qualidade dos alimentos ou 
qualquer�outra�externalidade.

• O�texto�foca�no�aumento�do�custo�de�vida,�mas�
não no aumento da arrecadação de impostos, que 
pode�beneficiar�a�população.

• Dá� destaque� para� argumentos� em� forma� de�
ameaça�por�parte�das�empresas.�

bit.ly/AeP-IncentivoFiscalSC

PONTOS DE ATENÇÃO

REFERÊNCIAS
  PÁG. 99 
 1 Conflito de interesse em congresso de nutrição   
  bit.ly/AeP-CongressoNutri 

  PÁG. 100 
 2 Relação entre preços de ultraprocessados e obesidade  
  bit.ly/AeP-UPPObesidadeBR  

  PÁG. 101 

 3 Implantação da taxação sobre açúcar no México  
  bit.ly/AeP-TaxaAcucarMX

  PÁG. 102 

 4 Desertos Alimentares no Brasil  
  bit.ly/AeP-DesertosAlimentares

 5 Pântanos Alimentares no Brasil  
  bit.ly/AeP-PantanosAlimentares

  PÁG. 103  

 6 Consumo de ultraprocessados no EUA   
  bit.ly/AeP-UPP-EUA

  PÁG. 104  
 7 Pesquisa sobre rotulagem  
  bit.ly/AeP-PesquisaRotulos
 
 8 Análise da rotulagem de alimentos no Chile  
  bit.ly/AeP-RotulagemChile

  PÁG. 105  
 9 Impacto da taxa em bebidas açucaradas no México  
  bit.ly/AeP-RefriMX
 
 10 Impacto de uma taxa em bebidas açucaradas no Brasil  
  bit.ly/AeP-TaxaAcucarBR
 
 11 Subsídios fiscais a refrigerantes  
  bit.ly/AeP-SubsidiosRefriBR
 

http://bit.ly/AeP-ConservanteBK
http://bit.ly/AeP-IncentivoFiscalSC
http://bit.ly/AeP-CongressoNutri
http://bit.ly/AeP-UPPObesidadeBR
http://bit.ly/AeP-TaxaAcucarMX
http://bit.ly/AeP-DesertosAlimentares
http://bit.ly/AeP-PantanosAlimentares
http://bit.ly/AeP-UPP-EUA
http://bit.ly/AeP-PesquisaRotulos
http://bit.ly/AeP-RotulagemChile
http://bit.ly/AeP-RefriMX
http://bit.ly/AeP-TaxaAcucarBR
http://bit.ly/AeP-SubsidiosRefriBR
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– um manifesto – Michael Pollan
Alimentação Saudável

Mais que Receitas: Comida de Verdade
Alimentação Saudável

Nossos conhecimentos sobre a socio-
biodiversidade: salvaguardando uma 
herança ancestral
Agroecologia

O Império do Ouro Vermelho –  
A história secreta de uma mercadoria 
universal – Jean-Baptiste Malet
Indústria�alimentícia�

O negócio da comida – quem controla 
nossa alimentação? 
Globalização�alimentar,�Conflito�de�
interesse

Salt Sugar Fat: How the Food Giants 
Hooked Us – Michael Moss
Indústria�alimentícia

Uma verdade indigesta – Marion Nestle
Indústria�alimentícia

10 questões sobre alimentação  
no Brasil de hoje
Agronegócio, Indústria Alimentar

PODCAST

Prato Cheio
Alimentação Saudável

PROGRAMA DE TV

Cozinha prática
Cozinhar�com�alimentos�de�verdade

SÉRIE

Cooked
Alimentação Saudável

FONTES
ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Aliança pela Alimentação  
Adequada e Saudável
alimentacaosaudavel.org.br

Elisabetta Recine – Departamento  
de Nutrição – UNB
nut@unb.br�–�fs.unb.br/contatos-nutricao

IBGE
www.ibge.gov.br

Inês Rugani – Abrasco
www.abrasco.org.br/site/gtalimentacaoe-
nutricaoemsaudecoletiva

Ministério da Saúde
www.saude.gov.br

Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas 
em Nutrição e Saúde da Universidade 
de São Paulo (Nupens)
nupens.usp@gmail.com�–�fsp.usp.br/nupens/

Programa de Pós-Graduação  
em Nutrição – UFPE
www.ufpe.br/posnutri

Programa de Pós-Graduação  
em Nutrição – UFSC
ppgn.ufsc.br

Programa de Pós-Graduação  
em Nutrição – Unifesp
ppg.nutri.sites.unifesp.br

Rafael Claro – Departamento  
de Nutrição – UFMG
dnut@enf.ufmg.br�–�somos.ufmg.br/
professor/rafael-moreira-claro

AGRICULTURA E AGROTÓXICOS

Adilson Pasqual – Esalq 
www.lea.esalq.usp.br/equipe/docentes�

Araci Kamiyama – Associação  
de Agricultura Orgânica
aao.org.br/aao

Associação Brasileira de Agroecologia
aba-agroecologia.org.br

Fiocruz
portal.fiocruz.br

Iarc – Agência Internacional  
de Pesquisa em Câncer
www.iarc.fr

Ifoam – Organics International
www.ifoam.bio

INCA
www.inca.gov.br

Larissa Bombardi
ppgh.fflch.usp.br/Larissa_Bombardi

Nadia Scialabba – Programa  
de Agricultura Orgânica FAO
www.fao.org/organicag/oa-contacts/en

ALIMENTAÇÃO INFANTIL– PUBLICIDADE 
PARA CRIANÇAS

Adalberto Pasqualotto – Grupo de 
Pesquisa em Direito do Consumidor 
(PUC-RS)

IBFAN 
www.ibfan.org.br/site

Inês Vitorino – Grupo de Pesquisa  
da Relação Infãncia, Juventude  
e Mídia da UFC 
www.grim.ufc.br

João Aprígio Guerra Leite  
Coordenador da Rede Global de 
Banco de Leite Humano.
www.rblh.fiocruz.br

Milc – Movimento Infância  
Livre de Consumismo
milc.net.br�

Paula Martins Horta – Grupo de 
Estudos, Pesquisas e Práticas em 
Ambiente Alimentar e Saúde  
(GEPPAAS) – UFMG

Programa Criança e Consumo
criancaeconsumo.org.br

Rebrinc – Rede Brasileira  
Infância e Consumo
rebrinc.com.br
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ABA – Associação Brasileira de 
Agroecologia
ABIR – Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas 
não Alcoólicas
Abrasco – Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva
ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade
Anvisa – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária
AVC – Acidente vascular cerebral
Caisan – Câmara Interministerial de 
Segurança Alimentar e Nutricional
CDC – Código de Defesa do Consumidor
CNPq – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COP–21 – 21ª Conferência do Clima
Cofins – Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social
Conanda – Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente
Conar – Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária
Consea – Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional
DCNT – Doença crônica não transmissível
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
Embrapa – Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária
Endef – Estudo Nacional de Despesa Familiar
Enpacs – Estratégia Nacional para a 
Alimentação Complementar Saudável

FAO – Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura
FDA – Food and Drugs Administration
Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz
Iarc – Agência Internacional de Pesquisa 
em Câncer
Ibfan – Rede Internacional em Defesa do 
Direito de Amamentar
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística
ICMS – Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços
Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor
IMC – Índice de massa corporal
Inca – Instituto Nacional do Câncer
Inmetro – Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial
Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada
IPCC – Painel Intergovernamental para 
Mudanças Climáticas
IPI – Imposto sobre Produtos 
Industrializados
NBCAL – Norma Brasileira para 
Comercialização de Alimentos para 
Lactentes e Crianças de Primeira Infância, 
Bicos, Chupetas e Mamadeiras
Nupens – Núcleo de Pesquisas 
Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da 
Universidade de São Paulo

OGM – Organismo Geneticamente 
Modificado
OMS – Organização Mundial da Saúde
Opas – Organização Pan–Americana da 
Saúde
PAA – Programa de Aquisição de 
Alimentos
Para – Programa de Análise de Resíduos 
de Agrotóxicos
PIB – Produto Interno Bruto
Pis/Pasep – Programa de Integração 
Social e Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público
PL – Projeto de Lei
Pnad – Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios
Pnae – Programa Nacional de 
Alimentação Escolar
Pnapo – Política Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica
PNS – Pesquisa Nacional de Saúde
POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares
RBLH–BR – Rede Global de Bancos de 
Leite Humano – Brasil
STF – Supremo Tribunal Federal
SUS – Sistema Único de Saúde
Unicef – Fundo das Nações Unidas para 
a Infância
Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco 
e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico
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O Alimentação em Pauta – guia para profissionais 
da comunicação foi elaborado pelo Idec para orientar 
a cobertura jornalística sobre alimentação saudável 
e sustentável. O objeto é ampliar a pauta para que as 
questões coletivas sejam colocadas mais em evidência, 
em oposição a uma concepção individual sobre a 
responsabilidade pela alimentação.

Sob o ponto de vista do consumo, temas como alimentação 
saudável, transição nutricional e epidemiológica, obesidade, 
doenças crônicas não transmissíveis ligadas à alimentação, 
amamentação e alimentação escolar são apresentados sob 
uma perspectiva da esfera pública.

realização apoio

Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
Rua Dr. Costa Júnior, 543, Água Branca, 05002-000, São Paulo-SP
11 3874-2150  |  imprensa@idec.org.br | www.idec.org.br

Já pelo aspecto da produção, o Guia discute agricultura, 
agrotóxicos, transgênicos, agroecologia e indústria 
alimentícia, demonstrando a conexão desses fatores 
com o ambiente alimentar brasileiro e mundial.

Falar sobre alimentação é cada vez mais necessário e 
urgente. Contudo, é necessário que isso seja feito de forma 
responsável. Esperamos contribuir para esse objetivo.

A versão digital deste guia está disponível em: 
alimentacaoempauta.org.br

http://www.idec.org.br
http://alimentacaoempauta.org.br



