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Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT)

• Representam 74% do total de mortes no Brasil:

– 31% por doenças do aparelho circulatório

– 17% por câncer

– 6% por diabetes

– 6% por doença respiratória crônica

*Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o
enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 – Brasília : Ministério da Saúde, 2011.
**World Health Organization - Noncommunicable Diseases (NCD) Country Profiles, 2014. http://www.who.int/nmh/countries/bra_en.pdf?ua=1
***Ribeiro et al. Global Burden of Cardiovascular Disease: Cardiovascular Health in Brazil: Trends and Perspectives. Circulation. 2016;133:422-433.

Tabagismo
• Prevalência do sobrepeso e obesidade

• Hábitos alimentares não saudáveis

• Atividade física insuficiente

• Prevalência de hipertensão e diabetes



A prevalência de excesso de peso triplicou no Brasil nos últimos
20 anos (IBGE, 2008-2009)

As bebidas adoçadas estão entre as principais fontes de caloria na
alimentação de crianças e adolescentes

57% da população brasileira encontra-se com excesso de peso
(PNS, 2013) e 20,8% têm obesidade.

Cenário Alimentar e Nutricional no Brasil

Há uma gradual substituição da alimentação tradicional pelos
alimentos ultraprocessados



Cenário Epidemiológico - Brasil

Meninos entre 5 e 9 anos Meninas entre 5 e 9 anos

*POF: Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008-2009

A prevalência de excesso de peso triplicou no Brasil nos últimos 20 anos

Excesso de peso atinge 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos.

Os principais fatores de risco são: pais obesos, baixo nível educacional, 

baixa renda, muito tempo frente à TV, uso de computadores/videogames, 

ausência de aleitamento materno e inatividade física.



PNS, 2013



OBESIDADE E SOBREPESO 
NO BRASIL

17,1% dos adolescente estão com sobrepeso. 
E 8,4% são obesos

A obesidade é maior entre os meninos, 10,8%. As 
meninas, 7,6%

O Sul concentra maior parte dos adolescentes com 
sobrepeso (18,7%) e obesidade (11,1%)

É o primeiro estudo que aponta obesidade entre 
adolescentes de 12 a 17 anos              

Adolescentes (pesquisa Erica)



EXCESSO DE PESO EM ADULTOS – Variação temporal

Prevalência de excesso de peso* foi crescente, de 2006 (42,6%) a 
2016 (53,8%).  

Frequência é maior entre os homens.
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CUSTO PARA A SAÚDE PÚBLICA

Grande desafio da 
saúde brasileira

Pacientes com 
comportamento de risco
(obesidade, sedentarismo, 
alcoolismo e tabagismo)

Oneração ($) do 
sistema de saúde

Saúde 
preventiva: 

melhor para 
a população 
e para o SUS



CUSTO PARA A SAÚDE PÚBLICA

Gasto com atendimentos ambulatorial 
e de internação de jovens no SUS (12 
a 17 anos) por diabetes, hipertensão, 
problemas cardiovasculares e cirurgia 
bariátrica. 

R$ 0,5 BILHÃO/ano é o custo da obesidade para o SUS  

Só com cirurgia bariátrica (todas as faixas etárias) o SUS gastou R$ 233,1 milhões 
entre 2010 e março de 2016. Esse valor poderia ser convertido em: 



Influência de fatores sociais e ambientais 
no desenvolvimento da obesidade

Ambiente pode apoiar ou 
enfraquecer a capacidade das 

pessoas agirem em seu próprio 
interesse

Necessidade de ações regulatórias 
do Estado

Romper com a lógica de ambientes 
que favoreçam o consumo de 

alimentos não saudáveis

ROBERTO, CA; SWINBURN, B; HAWKES, C; HUANG, TTK; COSTA, SA; ASHE, M; ZWICKER, L; CAWLEY, JH; BROWNELL, KD. Patchy progress on obesity prevention: emerging examp

les, entrenched barriers, and new thinking. The Lancet, 2015. 



� OBESIDADE INFANTO-JUVENIL - Ações mais efetivas

GORTMAKER, Steven L. et al. Three interventions that reduce childhood obesity are projected 
to save more than they cost to implement. Health Affairs, v. 34, n. 11, p. 1932-1939, 2015.

CUSTO DA OBESIDADE PARA O SUS: 

R$ 0,5 BILHÃO/ANO



Elaborado no âmbito da Câmara Interministerial 
de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN)

Organizar as orientações de forma articulada, conjunta e intersetorial para o 
enfrentamento do sobrepeso e obesidade e seus determinantes no País.

5. Atenção integral à saúde do indivíduo com 
sobrepeso/obesidade na rede de saúde

6. Regulação e controle da qualidade e 
inocuidade de alimentos

1. Disponibilidade e acesso a alimentos 
adequados e saudáveis

2. Ações de educação, comunicação e 
informação

3. Promoção de modos de vida saudáveis em 
ambientes específicos

4. Vigilância Alimentar e Nutricional 



Programas e ações do Ministério da Saúde

� Promoção da Alimentação Adequada e Saudável de acordo Guia 
Alimentar para a População Brasileira 

� Campanhas e aplicativos para estimular a adoção de alimentação 
saudável e atividade física

� Programa Saúde na Escola – 4787 municípios e 78 mil escolas

� Programa Academia da Saúde - 4 mil polos em 1.700 municípios

� Pactuação para redução do açúcar em alimentos processados

� Revisão da regulação de rotulagem nutricional de alimentos

� Cuidado à obesidade na Rede de Atenção à Saúde



EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO

Guia Alimentar para a População Brasileira - 2014
Instrumento de Educação Alimentar e Nutricional.
Repercussão Internacional.
Enviado às UBS, SES, NASF, universidades...

Alimentos Regionais Brasileiros - 2015
Resgate, valorização e fortalecimento da cultura alimentar brasileira.

Materiais de apoio às ações coletivas para promoção da alimentação 
adequada e saudável no âmbito do Academia da Saúde.
- Na Cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras;
- Instrutivo: Metodologias de trabalho em grupos para ações de

alimentação e nutrição na Atenção Básica;
- Desmistificando dúvida sobre alimentação e nutrição
- Folders



EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO

Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos
- Marco de referência sobre a promoção da alimentação adequada 
e saudável para crianças menores de dois anos;
- Em processo de revisão (2015-2018)

Desenvolvimento de materiais sobre alimentação e nutrição
para apoiar os profissionais da saúde e educação do
Programa Saúde na Escola.

Caderno de Atenção Básica nº 38 – Obesidade
Qualificação da ação dos profissionais de Saúde. Abordagem integral e
humanizada ao indivíduo com excesso de peso, com enfoque na
promoção da saúde e prevenção de outras doenças crônicas não
transmissíveis.



Avanços:

PORTARIA Nº 1.274, de 7 de julho de 2016
Ações de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no âmbito 
do Ministério da Saúde (MS) e entidades vinculadas

Restaurantes, Cantinas 
e Lanchonetes do MS

Fornecer 
alimentos 
conforme 

recomendado 
no Guia 

Alimentar



Ambientes de trabalho promotores da 
alimentação saudável

Amplia oferta de refeições e 
alimentos saudáveis em todas 

Unidades do MS

Fica proibida a venda, promoção, 
publicidade ou propaganda de 

alimentos industrializados 
ULTRAPROCESSADOS com 

excesso de açúcar, gordura e 
sódio e prontos para consumo

Avanço: Ministério do Planejamento, em parceria 
com MDSA, Min. Saúde, MEC e outros publicou 

resolução para 200 órgãos federais



Desafios: Avançar em medidas efetivas de 
apoio à alimentação saudável

Consumo de bebidas e alimentos ultraprocessados:

Menores de 5 anos: 40,5% consumiram refrigerantes e salgadinhos de 1 a 3 
vezes na semana anterior (PNDS)

Crianças de 9 anos: 26,7% consumiram refrigerante de 5-7 vezes na semana 
anterior (Pense)

Cenário atual: 

11 Estados brasileiros já tem leis que 
restringem a oferta de alimentos 
ultraprocessados nas escolas

Em análise proposta de Medida Provisória 
que dispõe sobre a comercialização, 

propaganda, publicidade e promoção 
comercial de alimentos, preparações e 
bebidas ultraprocessadas em escolas 

públicas e privadas, em âmbito nacional.  



• Melhorar a rotulagem nutricional frontal de alimentos com advertência do alto 
teor de açúcar, sódio, calorias e gorduras

• Redução do tamanho das embalagens de sal e açúcar

• Evitar a exposição de saleiros das mesas de restaurantes, bares e lanchonetes

• Melhorar o perfil nutricional de alimentos processados

• Inclusão da informação nutricional nos restaurantes e lanchonetes 

• Redução de preços de frutas e hortaliças e a sobretaxação de bebidas 

açucaradas e alimentos ultraprocessados

• Restringir a publicidade e propaganda para crianças

Desafios: Avançar em medidas efetivas de 
apoio à alimentação saudável



• Década de Ação sobre a Nutrição (ONU) 
– Resolução apresentada pelo Brasil e aprovada pelo órgão da ONU 

reconhece a necessidade de erradicar a fome e evitar todas as formas de 
má nutrição em todo o mundo.

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Oportunidade para fortalecer políticas, programas e investimentos

Momento Global – Prioridade da Nutrição
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