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 “O Brasil está no caminho certo. Foram assumidos 
compromissos nacionais e internacionais para garantir o acesso 

universal a uma alimentação mais saudável e sustentável”. 
Kátia de Pinho Campos, OPAS/OMS



Antecedentes
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Em busca de novas políticas econômicas com 
foco na redução da obesidade
Tendo em vista os processos de transição epidemiológica, alimentar e 
nutricional vivenciados no Brasil e no mundo, diferentes intervenções no 
campo de promoção da saúde, em especial da promoção da alimentação 
adequada e saudável, fazem-se necessárias.

O cenário epidemiológico atual no Brasil é caracterizado por uma tendência 
crescente nas taxas de sobrepeso e obesidade, o que acarreta o aumento 
das doenças crônicas não transmissíveis. As soluções para reverter essa 
tendência são estruturantes e devem ser capazes de modificar esses com-
plexos cenários. As medidas regulatórias como, por exemplo, a regulação 
da publicidade de alimentos, rotulagem nutricional, tributação de bebidas 
adoçadas e regulação de venda de alimentos em ambiente escolar são as 
medidas mais custo-efetivas para o enfrentamento do excesso de peso. 
Essas estão destacadas na 7ª diretriz da Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição.

Nesse contexto, foi realizada a “Reunião Técnica Internacional de Avaliação 
Econômica em Saúde com Foco na Obesidade”. A reunião buscou promo-
ver o debate para delinear linhas de pesquisa prioritárias, incluindo dese-
nhos metodológicos, sobre custo/efetividade, impacto das medidas regu-
latórias. Faz-se necessária a produção de mais evidências científicas que 
subsidiem a tomada de decisão dos gestores para deter o crescimento 
do sobrepeso e obesidade na população, bem como reduzir as taxas de 
mortalidade vinculadas a essa doença, no marco das políticas públicas no 
Brasil.

Essas medidas, além de contribuírem enormemente para a promoção da 
alimentação saudável e saúde da população, deverão também otimizar os 
recursos financeiros investidos no Sistema Único de Saúde (SUS) que são 
utilizados para a assistência às pessoas de excesso de peso e obesidade. 

De modo complementar, a reunião também pretendeu realizar um levanta-
mento inicial das lacunas de conhecimento acerca desse tema, com base 
nas experiências internacionais bem-sucedidas, para apoiar e subsidiar o 
avanço das medidas regulatórias no Brasil.



Relato da Reunião
Objetivo acordado em plenária: Delinear linhas de pesquisas prioritárias 
para financiamento pelo Ministério da Saúde do Brasil nos próximos anos.

Foto: Marcos Mesa Sam Wordley / Shutterstock.com
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Nos últimos anos, o Governo do Brasil, com o suporte da Organização 
 Pan-Americana da Saúde (OPAS), da Organização Mundial da Saúde 
(OMS),– de Organismos não Governamentais e de pesquisadores, tem 
adotado políticas públicas e compromissos internacionais com o intuito de 
regredir os altos índices de obesidade observados. O trabalho se faz ape-
sar da pressão externa exercida devido às implicações econômicas que as 
medidas restritivas, informativas e taxativas podem trazer para os atores 
diretamente e indiretamente envolvidos na fabricação dos produtos ultra-
processados, que ainda seguem, de modo geral, receitas elaboradas com 
altos índices de carboidratos, gorduras e excesso de sódio.

Segundo a OMS, ainda em 2018, metade da população brasileira adulta e 
um terço das crianças estão com sobrepeso. O ambiente em que a popu-
lação está inserida promove um modo de vida sedentário, com oferta em 
excesso de alimentos inadequados, comprometendo à sua saúde. Dessa 
forma, apesar dos avanços realizados, o panorama epidemiológico do 
Brasil requer ações imediatas.

As recomendações da Comissão de Alto Nível da OMS sobre Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) orientam que os governos devem 
intensificar a implementação de medidas regulatórias mais efetivas e es-
tabelecer mecanismos apropriados para o envolvimento do setor privado, 
da academia, da sociedade civil e das comunidades. Assim, se mostra ne-
cessário um novo paradigma econômico para o financiamento de ações 
focalizadas nas DCNT.

Dessa forma, o encontro buscou identificar e discutir metodologias ade-
quadas ao Brasil para avaliar e estimar o impacto econômico das medidas 
regulatórias: rotulagem nutricional, restrição da publicidade de alimentos, 
taxação de alimentos ultra-processados e regulação da venda de alimen-
tos em cantinas escolares.

“Temos confiança que os resultados irão contribuir para a construção de 
evidências sólidas no Brasil, que irão influenciar políticas públicas em dire-
ção ao controle da obesidade no país. Esse é um trabalho conjunto entre 
pesquisadores, gestores públicos, sociedade civil e organismos interna-
cionais”, enfatiza a coordenadora da Unidade Técnica de Determinantes 
da Saúde e Doenças Crônicas Não Transmissíveis e de Saúde Mental da 
OPAS/OMS, Katia de Pinho Campos.

A Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN) do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) também acompanhou a reunião e enfatizou o 
seu trabalho nas medidas regulatórias que envolvem cantinas e rotulagem 
de alimentos. Os temas são pautas fixas nas reuniões da Comissão. “Nós 
precisamos nos pautar no que mudará as nossas ações, para podermos 
fazer as defesas e a população entender que a obesidade não é somente 
uma questão de estética, mas de saúde, é uma doença crônica com custo 
alto para todos. A população deve ter esse conhecimento e devemos nos 
aprofundar nos dados”, destaca a representante da CIAN, Zaira Salermo.

O representante do Grupo de Trabalho de Alimentação e Nutrição 
da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e docente da 

Como identificar os 
impactos econômicos 
da obesidade para 
a sociedade e para 
o Sistema Único de 
Saúde Brasileiro?
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Universidade Federal de Minas Gerais, Rafael Claro, encara de maneira po-
sitiva os eventos sobre alimentação que têm sido promovidos nas univer-
sidades e pelos governos. Na visão do pesquisador, a reunião é importante 
para o planejamento de forma que novas agendas de relevância possam se 
realizar num período de três a quatro anos.

Identificar lacunas 
e perguntas a serem 
respondidas

Desenvolver e apontar quais são os problemas que precisam ser resolvidos 
em relação à alimentação adequada e saudável, com enfoque no consu-
midor, é um dos temas prioritários defendidos pelo Instituto de Defesa do 
Consumidor (Idec). A instituição independente, sem fins lucrativos, atua 
há mais de trinta anos e, junto com a sociedade civil, pesquisadores e par-
ceiros, intervém de maneira permanente para a retração do aumento da 
obesidade e das DCNT na sociedade atual.

A pesquisadora do IDEC, Ana Paula Bortoletto, acredita que com argu-
mentos mais robustos é mais fácil avançar na implementação de políti-
cas públicas e de medidas regulatórias que mudem o ambiente alimentar. 
“Os determinantes que influenciam as escolhas alimentares precisam ser 
transformados para que seja mais fácil se alimentar de maneira saudável. 
Hoje temos um ambiente que não promove essas escolhas, mas que faci-
lita os hábitos não saudáveis”, evidencia a especialista.

Outra peculiaridade destacada por Bortoletto é o desafio de se lidar com 
atores econômicos poderosos e de grande influência nos processos de 
tomada de decisão, que trabalham com a lógica de se evitar que as políti-
cas reguladoras sejam aprovadas: “São grandes companhias que detêm a 
maior parte do mercado de alimentos no Brasil e que defendem seus pro-
dutos com diferentes táticas de marketing e também de pressão política e 
econômica pra garantir seus interesses, que muitas vezes acabam sendo 
contrários aos da saúde pública”.

Nesse contexto, ressalta-se a importância de se garantir evidências cientí-
ficas robustas e de qualidade em relação aos impactos econômicos e so-
ciais das medidas regulatórias para lidar com o cenário de resistência, onde 
já se constatam exemplos de casos que trabalham para atrasar, não apro-
var ou adiar a agenda regulatória. Graças a essas evidências, por exemplo, 
o processo regulatório de revisão de rotulagem nutricional foi aprovado.

Por fim, o MS endossa os argumentos sobre a importância de se construir 
políticas públicas baseadas em evidências. “O Ministério da Saúde não tem 
dúvidas sobre a importância das agendas regulatórias. A pasta defende po-
liticamente essa decisão difícil, de muita pressão das indústrias e empre-
sas para que as agendas recuem, mas sem dúvida as evidências científicas 
ajudam a sustentar a discussão política”, esclarece a coordenadora-geral 
de Alimentação e Nutrição da pasta, Michele Lessa.

Segundo Michele, o resultado da reunião é importante para permitir: identi-
ficar o que já existe, em termos de informações, o que é preciso levantar e 
como é possível avançar. Isto é, identificar as lacunas do conhecimento e 
quais metodologias de estudos é preciso apoiar.
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Situação da 
obesidade no 
Brasil: contexto e 
estratégias de ação
por Dra. Michele Lessa, 
Coordenação-Geral de Alimentação e 
Nutrição, Ministério da Saúde

As políticas públicas brasileiras prezam pela qualidade científica com as 
quais são embasadas e é essencial reconhecer a situação epidemiológica 
no Brasil, para, então, traçar estratégias de ação. Nesse sentido, não há 
dúvidas quanto a importância das discussões sobre a agenda regulatória 
para identificar lacunas de conhecimento e oportunidades de estudo para 
que o Ministério da Saúde (MS) avance nessa agenda. 

A prevalência de excesso de peso no Brasil é de 7,2% em crianças menores 
de 5 anos; 34,8% em crianças de 5 a 9 anos; e de 25,5% em adolescentes 
de 12 a 17 anos. A projeção do impacto da obesidade na infância mostra 
que crianças com obesidade aos dois anos têm 75% de chances de esta-
rem obesas aos 35 anos. Enquanto os adolescentes com obesidade aos 19 
anos têm 89% de chances de continuarem obesos aos 35 anos1. 

Em 2016, 53,8% da população brasileira estavam com excesso de peso2. 
A obesidade é multifatorial, mas um dos fatores que explica o aumento do 
excesso de peso é a mudança do padrão alimentar. Hoje, a alimentação 
brasileira é caracterizada pelo alto consumo de bebidas açucaradas e de 
alimentos ultraprocessados e pelo baixo consumo de frutas e hortaliças.

A ingestão dos alimentos ultraprocessados começa nos primeiros anos 
de vida. Entre as crianças com menos de dois anos, 32,3% consomem re-
frigerante e/ou suco artificial e 60,8% consomem biscoitos recheados3. 
Já os adolescentes, na lista dos 20 produtos mais consumidos por eles, 
os refrigerantes ocupam a sexta posição, enquanto as frutas nem apare-
cem4. O fato é muito preocupante, sobretudo tendo em vista a variedade 
da produção brasileira desse grupo de alimentos. Além dos maus hábitos 
alimentares, os adolescentes passam muitas horas em frente à televisão, 
ao videogame e ao computador.

As evidências científicas comprovam a associação positiva entre o con-
sumo dos alimentos ultraprocessados e o aumento da gordura corporal 
e do colesterol na infância e na adolescência5,6,7. Mesmo assim, algumas 
cantinas escolares ainda ofertam alimentos ultraprocessados. 

Na Pesquisa de Orçamento Familiar8, a alimentação da população adulta 
é caracterizada pela redução no consumo de refrigerantes, manutenção 
no consumo de frutas e hortaliças e uma inadequação de mais de 70% de 
consumo de sódio. Os ultraprocessados correspondem a 30% da energia 
ingerida. Assim como em crianças e adolescentes, nos adultos há uma 
relação direta entre o consumo de ultraprocessados ao aumento do Índice 
de Massa Corporal (IMC)9.

A prevalência de diabetes na população brasileira é de 8,9% (12,7 milhões 
de pessoas), a de hipertensão é de 25,7% (36,5 milhões de pessoas) e a de 
obesidade é de 18,9% (26,9 milhões de pessoas)10. Por ano, são 1 milhão de 
novos casos de obesidade diagnosticados. Ademais, a obesidade é um dos 
principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer: 13 em cada 
100 casos da doença estão relacionados ao excesso de peso11. 
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Apesar do consumo das bebidas açucaradas e dos alimentos ultraproces-
sados já serem claramente um problema de saúde pública, eles também 
estão associados a impactos econômicos que precisam ser discutidos. 
Alguns dados mostram que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT) custaram R$ 16,2 bilhões para o Sistema Único de Saúde (SUS) em 
201112,13. Levando em consideração o Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) 
em 2017, de R$ 6,6 trilhões, valores correntes, a obesidade custa ao Brasil 
2,4% do PIB, o equivalente a R$ 158,4 bilhões14.

No intuito de conter e reverter esse preocupante cenário, o MS lançou, em 
2014, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que tem como objeti-
vo orientar as políticas públicas de alimentação e nutrição15. Além disso, 
foram assumidos compromissos nacionais e internacionais que trazem 
orientações e diretrizes para a construção e andamento da agenda regula-
tória. Alguns deles são o Plano de ações para redução das DCNT; o Plano 
de ação para prevenção de obesidade em crianças e adolescentes; e a 
Estratégia Intersetorial de prevenção e controle da obesidade.

O Brasil também foi o primeiro país a aderir à Década de Nutrição e assu-
miu foco em três principais medidas: 

1. Deter o crescimento da obesidade na população adulta até 2019. 
2. Reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 

30% na população adulta até 2019.
3. Ampliar em no mínimo 17% o percentual de adultos que consomem frutas 

e hortaliças regularmente até 2019.

Para atingir esses objetivos, além de lançar o Guia, o Brasil tem traba-
lhado para implementação das nove diretrizes da Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição (PNAN), que orientam a organização das ativida-
des de alimentação e nutrição no SUS16. Também têm sido feitas pesqui-
sas de monitoramento, a partir da vigilância alimentar e nutricional. 

No eixo da assistência no SUS, entre o conjunto de ações implementadas, 
destaca-se a qualificação da rede de atenção às pessoas com DCNTs, a 
distribuição de medicamentos para diabetes e hipertensão, a linha de cui-
dado para pacientes com sobrepeso e obesidade, as ações de apoio e diag-
nóstico e de qualificação do cuidado. 

Apesar dessas medidas, é necessário avançar na agenda regulatória, com 
foco na tributação de bebidas adoçadas e outros alimentos ultraproces-
sados; na regulamentação da publicidade de alimentos ultraprocessados 
direcionada às crianças; na rotulagem nutricional; e na regulamentação 
da venda de alimentos nas escolas, visando reduzir a oferta de ultra-
processados e promover a oferta de alimentos in natura e minimamente 
processados.

Ao final da apresentação, foram incluídos os principais questionamentos 
que nortearam o planejamento da reunião, retratados nas imagens a seguir.
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Quais evidências precisamos gerar?

Estimar o impacto das 4 medidas regulatórias no Brasil para:

Redução da prevalência de obesidadeSaúde da
população

Macroeconomia

Custos para
a saúde

Impacto nos setores relacionados aos alimentos

Redução dos custos indiretos

Redução dos custos diretos para o SUS

Redução na mortalidade por DCNTs, tais como obesidade, diabetes e hipertenção

Fonte: Apresentação realizada durante a reunião.

- Carga de contribuição de cada medida regulatória
- Impacto de todas ou algumas medidas associadas (sinergias?)

Onde queremos chegar...

Cenário otimista

Cenário intermediário

Cenário pessimista

Rotulagem

Ambiente
escolar

Publicidade

Tributação

Fonte: Apresentação realizada durante a reunião.
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Como estimar o 
impacto econômico 
da obesidade: 
a experiência 
internacional

Por Dra. Lisa M. Powell, University of 
Illinois at Chicago

Com o intuito de subsidiar o Brasil na construção de evidências científicas 
sobre o impacto econômico da obesidade e de fortalecer a defesa e discus-
são com o governo, é interessante observar alguns dados da pesquisa que 
foi desenvolvida na Universidade de Illinois, em Chicago (USA). 

No âmbito internacional, 41 milhões de crianças menores de 5 anos e mais 
de 340 milhões de jovens com idade entre 5 e 19 anos apresentaram sobre-
peso ou obesidade em 2016. Quanto aos adultos, no mesmo ano, eram 1,9 
bilhão com sobrepeso e 650 milhões com obesidade. A estimativa é de que 
13% da população adulta do mundo estavam obesas em 201617.

A obesidade na infância, além de estar associada às doenças crônicas 
como diabetes e doenças coronárias, pode acompanhar o indivíduo ao lon-
go dos anos e estar associada a outras enfermidades como câncer, doen-
ças musculares e psicológicas. Nesse sentido, além da importância de se 
focar as políticas de prevenção em crianças, é importante que se conheça 
as relações do sobrepeso e da obesidade com outras características da 
população. 

A pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que, além da faixa etária, 
questões regionais, étnicas e de gênero também influenciam o desenvol-
vimento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)18. Os estados 
do sul do país têm mais indivíduos com sobrepeso e obesidade, o mesmo 
é percebido com pessoas negras e de sexo feminino. Dessa forma, os es-
tudos concluíram que os indivíduos que mais sofrem com a doença são as 
mulheres adultas e negras.

No planejamento de políticas públicas, essas diferenças devem ser identi-
ficadas para se compreender que nem sempre as estratégias atingirão a 
todos os grupos populacionais. 

Dados de caracterização da população brasileira não foram encontrados, 
por isso, usou-se o exemplo da Argentina. Neste país, em 2013, a preva-
lência de sobrepeso era de 37,1% e a de obesidade era de 20,8%. Já para o 
grupo de adolescentes, a porcentagem de sobrepeso era de 22,8% e a de 
obesidade era de 5,9%. Em estudo sobre o perfil dos adolescentes, pesqui-
sadores descobriram que a obesidade era mais frequente nos adolescen-
tes cujas mães não haviam concluído a educação básica, do que naqueles 
cujos as mães haviam terminado a escola. A conclusão dos pesquisadores 
foi de que crianças cujas famílias possuem menor poder aquisitivo têm 
menor acesso aos alimentos saudáveis e maior acesso aos alimentos 
ultraprocessados19. 

No Brasil, os custos diretos de assistência à saúde atribuíveis à obesidade 
em adultos totalizaram US$ 269,6 milhões20; já com a obesidade mórbida, 
os gastos representavam aproximadamente 24%, desse total (US$ 64,2 
milhões)20.

Comparando uma criança saudável com uma com sobrepeso ou obesi-
dade, a primeira custará menos para o sistema de saúde21. No Canadá, o 
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custo chega a ser 1,2 vezes maior, já na Austrália, o valor chega a ser 1,6 
vezes maior22, 23.

Nos EUA, a obesidade tem crescido em níveis alarmantes, o que gera gas-
tos ao sistema de saúde e preocupa os gestores do país24. Além disso, os 
pesquisadores têm descoberto que a obesidade também tem relação com 
depressão e tendências suicidas25. 

Diversas avaliações quanto à autoestima de crianças e adolescentes obe-
sos têm sido realizadas. Entre as crianças com idade de 11 a 17 anos, a 
obesidade estava associada ao aumento do tabagismo entre meninas, ao 
bullying entre os meninos mais jovens e a uma maior propensão dos me-
ninos mais velhos a portarem armas26. A percepção do sobrepeso entre as 
meninas também está associada ao suicídio26. 

A obesidade juvenil em meninos está ligada à redução das habilidades diá-
rias verbais, sociais e motoras27. Já nas meninas, a associação se faz com 
a redução das habilidades verbais27. Essa faixa etária também apresenta 
problemas de frequência escolar27. 

Nos adultos, estudos têm mostrado que a obesidade influencia a produti-
vidade no trabalho. Indivíduos com IMC ≥ 30 (diagnóstico de obesidade), 
quando comparados àqueles com IMC ≤ 27, possuem 69% a mais de au-
sência no trabalho28. Os dados mostram que os obesos faltam o trabalho 
de 1,1 a 1,7 mais dias, anualmente, o que corresponde a 6,5% a 12,6% dos 
custos totais de absenteísmo no local de trabalho nos Estados Unidos29. As 
estimativas desses custos variam entre US $ 4,3 bilhões, US $ 8,6 bilhões e 
US $ 12,8 bilhões por ano 24. 

Outro conceito que também está relacionado à obesidade é o de presen-
teísmo, que diz respeito à produtividade no trabalho 30. Trabalhadores mo-
deradamente ou extremamente obesos (IMC> ou = 35) possuem mais li-
mitações de trabalho relacionadas à saúde, especificamente em relação 
ao tempo necessário para completar tarefas e à capacidade de realizar 
demandas de trabalho físico30. 

Assim, observa-se que quanto maior o grau de obesidade, maiores os cus-
tos para o sistema de trabalho, com faltas e baixa produtividade. O presen-
teísmo representa mais perdas para o setor produtivo do que o absenteís-
mo. De todo modo, os dois têm grande impacto nos custos, como pode ser 
observado nas tabelas a seguir:
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Tabela 1 – Estimativas de perdas incrementais de produtividade per capita do absenteísmo por obesidade e gênero31

Grau de Obesidade Homens Mulheres

Grau 1 (30.0 ≤ IMC ≤ 34.9) $277 & 1.6 dias $407 & 3.1 dias

Grau 2 (35.0 ≤ IMC ≤ 39.9) $657 & 3.8 dias $67 & 0.5 dias

Grau 3 (IMC ≥ 40.0) $1026 & 5.9 dias $1261 & 9.4 dias

Tabela 2 – Estimativas de perdas incrementais de produtividade per capita de presenteísmo por obesidade e sexo31

Grau de Obesidade Homens Mulheres

Grau 1 (30.0 ≤ IMC ≤ 34.9) $391 & 2.3 dias $843 & 6.3 dias

Grau 2 (35.0 ≤ IMC ≤ 39.9) $1010 & 5.8 dias $1513 & 11.0 dias

Grau 3 (IMC ≥ 40.0) $3792 & 21.9 dias $3037 & 22.7 dias

Summary: Costs of Obesity

Lower Utility
(Direct health effects and due to increased financial constraints)

Adult Obesity

• Poorer physical health
• Poorer mental health
• Greater direct medical costs
• Greater school absenteeism
• Delayed skill acquisition
• Lower test results

• Poorer physical health
• Poorer mental health
• Greater direct medical costs
• Greater work absenteeism
• Greater work presenteeism
• Lower wages
• Greater environmental costs

Childhood Obesity

Health and Wellbeing Disparities

Source: Powell, Lisa M., Conceptual Model: Costs of Obesity, 2016
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Fonte: Apresentação realizada durante a reunião.

Pesquisas também mostram que a obesidade pode estar associada a me-
nores salários. Nos Estados Unidos, a diferença de salários pode chegar a 
3% a menos para os homens obesos e 6% para as mulheres obesas32. Esse 
efeito é ainda mais consistente em empregos que requerem habilidades 
pessoais33.

Ademais, o excesso de peso e a obesidade também estão relacionados 
a custos ambientais. Nos Estados Unidos, são consumidos um bilhão de 
galões de gasolina a mais por ano devido a pessoas com sobrepeso ou 
obesas (0,8% do consumo anual de combustível), pois o peso dos meios de 
transporte influencia no consumo do carburante34. O aumento da obesida-
de, entre os anos 1990 e 2000, está relacionado a um consumo excedente 
de combustível dos aviões de US $ 2,7 bilhões de dólares35. 
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Por fim, os dados apresentados corroboram com as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde para redução da obesidade infantil36:

• Promover a ingestão de alimentos saudáveis e reduzir a ingestão de ali-
mentos não saudáveis de bebidas açucaradas.

• Promover atividade física e reduzir comportamentos sedentários.
• Fortalecer as orientações de prevenção, pré-concepção e pré-natal.
• Orientação sobre alimentação saudável, atividade física e sono na primei-

ra infância.
• Promover ambientes escolares saudáveis.
• Oferecer serviços de acompanhamento de peso.

Nesse contexto, observa-se que os fatores socioeconômicos merecem es-
pecial atenção. Se os países se esforçarem em aperfeiçoá-los, serão iden-
tificadas melhoras nos indicadores de saúde.

Estudos Econômicos 
para prevenção e 
controle de DCNTs 
e obesidade: 
metodologias para 
avaliar o impacto das 
medidas regulatórias
por Yevgeniy Goryakin, Organização 
de Cooperação e de Desenvolvimento 
Econômico (OCDE)

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) matam 40 milhões de 
pessoas a cada ano, o que representa cerca de 70% de todas as mortes no 
mundo. Tendo em vista esses números, em 2011, a Assembleia Geral das 
Nações Unidas adotou uma declaração reconhecendo a necessidade de 
se ir além do fortalecimento dos sistemas de saúde. O objetivo é abordar 
os determinantes sociais da saúde, incluindo a prevenção à exposição a 
fatores de risco de DCNTs.

A medida culminou com a inclusão do objetivo 3 nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que trata de reduzir a mortalidade 
prematura em 1/3 até 2030.

As taxas de mortes relacionadas às DCNTs no Brasil não são diferentes 
do resto do mundo (70% contra 72%)37. Apesar dos considerados avan-
ços alcançados nas últimas décadas devido, em grande parte, às políticas 
bem-sucedidas de controle do tabagismo e de promoção da saúde, o Brasil 
ainda enfrenta diversos problemas, entre eles a urbanização37. O desen-
volvimento econômico e a globalização levam à transição nutricional e ao 
aumento das desigualdades em saúde37.

Embora políticas sociais progressistas brasileiras tenham levado à grande 
diminuição da prevalência de desnutrição nos últimos 30 anos, as taxas de 
obesidade triplicaram nos homens e quase dobraram nas mulheres nesse 
período38. A transição da desnutrição para o sobrepeso é cada vez mais fre-
quente entre os grupos com menor nível socioeconômico no Brasil38. Além 
disso, a população está envelhecendo, portanto, mesmo que as taxas de 
doenças não aumentem no futuro, é muito provável que a carga absoluta 
de DCNTs cresça substancialmente38. 

O elevado Índice de Massa Corporal (IMC) é hoje o terceiro fator de risco 
mais importante para a saúde brasileira, já que a obesidade é um importan-
te fator de risco para muitas DCNTs. No entanto, a obesidade (e as DCNTs 
a ela associadas) não é apenas uma questão de saúde, mas também hu-
manitária e econômica, reconhecida na conferência da Organização das 
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Nações Unidas (ONU) sobre Desenvolvimento Sustentável em 2012, a Rio 
+ 20, na qual as DCNTs foram referidas como “um dos principais desafios 
para o desenvolvimento sustentável no século XXI”.

As DCNTs são uma ameaça ao desenvolvimento porque a sua presença 
pode aumentar o risco de gastos, especialmente em países onde a assis-
tência social é inadequada. Por sua vez, isso pode perpetuar a pobreza e as 
desigualdades relacionadas à saúde. E, mesmo quando este não é o caso, 
várias consequências negativas podem acontecer, como a sobrecarga de 
gastos nos sistemas de saúde, afetando negativamente a produtividade; a 
redução do PIB; e o aumento, potencialmente insustentável, dos benefícios 
assegurados aos indivíduos com sobrepeso.

Na infância, a obesidade também está relacionada a um desempenho in-
ferior na escola. Além disso, crianças obesas têm significativamente mais 
faltas na escola em comparação a crianças com peso normal. Essas fal-
tas as deixam mais propensas a piores perspectivas de emprego na idade 
adulta39.

Visto que os malefícios do sobrepeso e da obesidade são bem reconhe-
cidos, a boa notícia é que existem várias opções de políticas para lidar 
com seus determinantes. Algumas delas são pensadas para a promoção 
da atividade física, enquanto outras ajudam a melhorar a qualidade da 
alimentação. 

Certas intervenções também são consideradas mais eficazes e são reco-
mendadas pela OMS. Esse é o caso das campanhas publicitárias para pro-
moção de atividade física; da prescrição de atividade física; das políticas 
que proíbem o consumo de alimentos nocivos, tais como gorduras trans; 
ou ainda das políticas de preços que desestimulam o consumo de açúcar. 
No entanto, geralmente não é possível se determinar antecipadamente se 
determinada política funcionará ou não em um certo contexto. A relação 
custo-benefício e a magnitude do efeito conquistado provavelmente depen-
derão de fatores locais.

Há boas evidências de que muitas dessas políticas são eficazes para se 
obter resultados positivos. Esse é o caso da regulação da quantidade de 
calorias consumidas e da prática de atividade física, assim como da regula-
ção da publicidade infantil, da rotulagem frontal, de campanhas de massa 
que incentivam a prática de atividade física, entre outros. 

Nota-se, porém, que nem sempre as políticas de combate à obesidade 
emanam do setor saúde. Elas também podem ter origem em agências fis-
cais e reguladoras, na educação, no planejamento urbano etc. 

Essas políticas não afetam apenas os indicadores de saúde, um exemplo é 
a melhora no planejamento urbano. Melhores opções de transporte público 
e a introdução de espaços verdes podem não apenas aumentar o nível de 
atividade física, mas também reduzir o uso de carros e aumentar o número 
de árvores. Por sua vez, a qualidade do ar irá melhorar, trazendo efeitos 
positivos para a saúde respiratória. 
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Outro exemplo é o aumento do consumo de alimentos in natura que, além 
de melhorar o padrão alimentar, pode levar a uma redução substancial nas 
emissões de gases de efeito estufa. Portanto, os benefícios de algumas 
intervenções direcionadas à obesidade podem ir muito além do seu efeito 
sobre a saúde da população e também podem contribuir positivamente 
para o meio ambiente (e, assim, contribuir para múltiplas metas dos ODS). 

Todavia, o que se tem percebido é que as evidências científicas podem 
apresentar resultados intermediários relacionados ao estilo de vida ou a 
fatores de risco. Porém, raramente fornecem informações sobre os resul-
tados de interesse final, como o risco de se desenvolver uma doença ou a 
probabilidade de mortalidade. 

O aumento nos níveis de atividade física, gerados por uma intervenção, 
por exemplo, poderia levar à melhora da saúde a longo prazo, acarretando, 
por consequência, menor prevalência de diabetes e doenças cardiovas-
culares. Talvez também gere alguma economia para a população como 
um todo. Mas recolher dados desses efeitos em estudos científicos pode 
exigir amostras muito grandes e períodos de tempo muito longos. Para 
as DCNTs, em particular, a perspectiva da vida é importante. Além disso, 
algumas intervenções, como a exposição a diferentes níveis de publicidade 
de fast food, podem ser eticamente impossíveis.

Dessa forma, as ferramentas de simulação de políticas podem ser bas-
tante adequadas para se avaliar o efeito de tais intervenções, visto que 
elas permitem que o cronograma duradouro modele o efeito, vinculando 
resultados intermediários, como a atividade física ou o IMC, a incidência da 
doença e, por fim, a expectativa de vida. 

A modelagem de microssegmentos em nível de população permite dar um 
passo adiante por considerar o efeito sobre a população como um todo, 
em vez de coortes fechadas, levando em conta fatores como tendências 
demográficas futuras, migração, fatores de risco e incidência e prevalência 
da doença. 

Há uma série de perguntas que os formuladores de políticas gostariam 
de responder, não apenas questões gerais, mas também específicas sobre 
suas próprias circunstâncias. A microssimulação é ideal para respondê-las. 

E por que a relação custo-eficácia é importante? As intervenções médicas 
são muitas vezes reembolsadas com base nas evidências sobre serem se-
guras e eficazes (EUA) ou com boa relação custo-eficácia (mas não neces-
sariamente em poupar dinheiro). 

Contudo, os serviços preventivos foram mantidos em um padrão mais ele-
vado: eles são frequentemente avaliados com base em se eles geram um 
retorno positivo do investimento e economizam dinheiro no curto prazo. 
Essa disparidade leva à priorização de tratamentos, em detrimento de ser-
viços preventivos. A realocação de fundos para cuidados preventivos resul-
taria em grandes ganhos de eficiência.
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As simulações de políticas podem ser muito úteis para entender seu im-
pacto de longo prazo em grupos populacionais específicos de interesse. 
Por exemplo, é possível se interessar pelas intervenções dietéticas nos gru-
pos populacionais com os padrões alimentares menos saudáveis. A equipe 
da OCDE, por exemplo, realizou recentemente um estudo que identificou 
pessoas com dietas de menor qualidade em alguns países. Os padrões po-
pulacionais encontrados nos EUA e no Brasil foram bastante semelhantes, 
os de homens com baixo nível educacional. 

A divisão de saúde da OCDE tem muita experiência na modelagem de in-
tervenções de saúde pública, particularmente nas áreas de obesidade e ál-
cool. Em especial, existem dois projetos: o modelo do CPD, que foi a primei-
ra grande tentativa de modelar o ônus das DCNTs não apenas nos países 
membros da OCDE, mas também em outros países, como o Brasil. 

Por esse modelo, pode-se, por exemplo, comparar os “anos de vida ajus-
tados por incapacidade” e os “anos de vida que serão ganhos”, a partir de 
uma determinada intervenção, em média, por ano. A maioria pode ser salva 
através de restrições de propaganda de alimentos e medidas fiscais. Sem 
surpresa, o maior ganho está previsto para os grandes países como China, 
Índia e Brasil, como pode ser visto na imagem a seguir:

Mass media camp

Disability-ajustted life years (thousands) Life years (thousands)

Physician couns.

Worksite interv.

School-based int.

Food labelling

Fiscal measures

Food advert reg.

China India Brazil Russia England Mexico South Africa

01002003004005006007008009001.000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Fonte: Apresentação realizada durante a reunião.
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O modelo também poderia testar a interação de diferentes políticas, apli-
cadas ao mesmo tempo. O custo da intervenção é um insumo importante 
para cada uma delas e pode variar de acordo com o país. Desse modo, 
intervenções mais individualizadas poderiam ter um bom desempenho em 
países de alta renda, e medidas fiscais mais amplas, em economias emer-
gentes. Estudo mostra que, para o Brasil, um pacote abrangente de políti-
cas de prevenção da obesidade pode começar a mostrar retorno financeiro 
11 anos após sua implementação40. 

Não obstante, além do impacto nas despesas com a saúde, deve-se igual-
mente levar em consideração os efeitos sobre a produtividade no trabalho. 
Aqui, levamos em conta os ganhos potenciais na produção (resultantes da 
prevenção de DCNTs relacionadas à obesidade), assumindo que o mercado 
de trabalho seria capaz de absorver a força de trabalho extra, saudável41. O 
custo médio anual de implementação de políticas pode ser superado pelos 
ganhos em gastos em saúde e produtividade juntos. Entre as medidas que 
apresentam maior retorno, estão as políticas relacionadas ao ambiente es-
colar, medidas fiscais e os selos de advertência nos alimentos41. 

O modelo de microssimulação da OCDE foi desenvolvido para prever o 
peso de doenças crônicas futuras, a longevidade e os custos econômicos 
diretos em 28 países da União Europeia até o ano 2050, bem como até que 
ponto mudanças futuras nas tendências epidemiológicas e políticas espe-
cíficas podem modificar esses resultados. Nesse modelo foram incluídos 
os cinco principais fatores de risco para DCNTs: tabagismo, obesidade, ina-
tividade física, uso de álcool e pressão alta.

Os custos totais atribuíveis aos fatores de risco também podem ser esti-
mados com o modelo da OCDE, assim como os custos médicos específi-
cos previstos do país e a carga epidemiológica da doença até 2050, com 
base nas tendências atuais. O modelo pode ainda estimar a redução de 
custos (ou mudanças na carga da doença) sob premissas de tendências 
de fatores de risco alternativos; modelar o efeito das intervenções de saúde 
pública nos custos indiretos (horas trabalhadas, salário, presenteísmo, ab-
senteísmo, PIB); modelar a relação custo-eficácia de várias intervenções de 
saúde pública; e estimar o impacto das intervenções em diferentes grupos 
socioeconômicos e demográficos. 
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As bebidas adoçadas são consumidas duas vezes por dia pelos habitan-
tes de Cook County, Illinois, EUA. Com o intuito de reduzir esse consumo, 
foram adotadas políticas de tributação de acordo com os preceitos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Instituto de Medicina local. 

A principal justificativa para a intervenção na política fiscal foi o excesso 
de consumo das bebidas adoçadas, que levava principalmente ao aumento 
dos custos médicos e à perda de produtividade. O objetivo da medida é 
mudar hábitos de consumo das bebidas adoçadas, a partir de uma política 
de preços. As políticas fiscais têm amplo alcance populacional, todavia, 
elas devem ser consideradas como parte de uma abordagem política mais 
abrangente.

Os dois principais exemplos que temos hoje quanto aos resultados das 
políticas de tributação são o México e a cidade de Berkeley, na Califórnia 
(EU). No México, foi aplicado um tributo de 1 peso/L de bebida adoçada, 
um aumento de aproximadamente 10%, baseado nos preços de 2013, logo 
antes da medida ser implementada42. Os resultados mostram que, no pri-
meiro ano de implementação da medida houve uma redução de 6% no con-
sumo dos produtos tributados. Já no segundo ano, a redução foi de 12%42. 
O maior impacto foi observado na população de baixa renda42. 

Quanto a Berkeley, o tributo de 0,1 centavos de dólar por onça (oz) foi im-
plementado em março de 2015. Quatro meses depois, o consumo de be-
bidas adoçadas em bairros de baixa renda caiu 21%, em comparação com 
outras cidades onde as bebidas não foram tributadas 43, 44. O aumento de 
63% do consumo de água em Berkeley, comparado com 19% de outras 
cidades, também foi notável43, 44. Depois de um ano de impostos, as vendas 
de bebidas adoçadas nas lojas do município caíram 9,6% e as vendas de 
bebidas não tributadas aumentaram 6,9%45. A substituição do produto foi 
principalmente por água potável (até 15,6%)45. Curiosamente, refrigerantes 
diet e bebidas energéticas caíram 9,2%45.

Para decidir a base tributável apropriada é preciso se questionar sobre o 
alvo do imposto. O objetivo de saúde pública para reduzir a ingestão de 
açúcar sugere um imposto sobre todas as formas de bebidas adoçadas 
(todas as bebidas contendo açúcares livres). 

O tipo de imposto também pode variar. Ele pode ser adicionado ao preço 
de prateleira, o que o deixa mais aparente para os consumidores; outra 
opção pode ser sobre produtos específicos (por unidade) ou ad valorem (% 
do preço); ou ainda a tributação na produção. A redução de incentivos para 
produção também pode ser possibilidade a ser considerada, assim como 
os ajustes de inflação.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tributo deve ser de, no 
mínimo, 20% para gerar as mudanças esperadas no consumo da popula-
ção. Porém, cada país tem uma política fiscal diferente e deve fazer estu-
dos que permitam uma melhor adequação à estratégica local. 

Quanto à destinação dos valores recebidos, uma parte da receita tributária 
pode ser destinada a programas governamentais específicos. Esses pro-
gramas podem ter relação com atividades de promoção da alimentação 

Mesa 1. Usando a 
Política Fiscal para 
Reduzir o Consumo 
de Bebidas Adoçadas: 
Fundamentação, 
Evidências 
Empíricas, Desafios e 
Melhores Práticas

1. Dra. Lisa M. Powell, University of 
Illinois at Chicago
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saudável e de prática de atividade física. O direcionamento para popula-
ções de baixa renda e minorias também pode ajudar a lidar com as dispa-
ridades de saúde. 

O setor produtivo argumenta que, apesar dos benefícios para a saúde, es-
sas políticas tributárias nas áreas de alimentação, tabaco e álcool levam à 
redução da oferta de empregos, mas evidências científicas não confirmam 
esse dado. Nos EUA, não foi revelado declínio líquido nos empregos relacio-
nados a impostos sobre o tabaco46, impostos sobre as bebidas adoçadas47, 
nem sobre os impostos sobre o álcool48.

Por fim, para definir a política fiscal a ser aplicada, o país deve estar ciente 
da base de evidências, incluindo efeitos de substituição e de impactos so-
bre a saúde, e fazer estimativas quanto à geração de receita e de redução 
de custos. 

As avaliações de longo prazo são importantes e devem abordar as preocu-
pações a respeito da regressividade, além de reformular a discussão em 
torno dos benefícios progressivos para a saúde, uma vez que a mudan-
ça de hábitos deve influenciar o aparecimento das doenças. A avaliação 
abrangente dos efeitos pretendidos e não intencionais é fundamental para 
informar o desenvolvimento eficaz de políticas.

Não se tem uma resposta de quanto deve ser o aumento de preço, pois 
cada lugar no mundo tem estabelecido valores diferentes. As perguntas 
que devem ser feitas são: qual o preço que queremos ter para a venda 
dessas bebidas e outros alimentos? Quanto temos que aumentar o preço 
dos produtos?

As análises também devem levar em consideração o market share entre as 
principais empresas que vendem esses produtos. Grupos monopolizados 
tendem a passar menos a tributação para o consumidor, mas não há evi-
dências científicas sobre isso. 

Por fim, o que se espera a curto prazo das políticas tributárias é uma mu-
dança no consumo, não uma mudança de IMC. Dessa forma, a saúde públi-
ca deve seguir pensando no conjunto de medidas que levariam à redução 
do IMC da população. Assim como no tabaco, primeiro houve redução do 
consumo e depois de um tempo a redução das doenças relacionadas ao 
consumo da substância.
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O aumento da obesidade no Brasil está relacionado a diversos fatores e 
mudanças que aconteceram nos últimos anos, incluindo questões genéti-
cas, metabólicas e ambientais. O brasileiro mudou hábitos de vida, a forma 
de consumo dos alimentos e aumentou a quantidade de calorias ingeridas. 

A realidade é que 29,8% da população brasileira consomem refrigerantes 
regularmente, poucos praticam atividade física e é baixo o consumo de 
frutas e hortaliças. Ademais, a indústria das bebidas açucaradas é automa-
tizada e está associada ao aparecimento de doenças.

Outro aspecto que merece atenção é a variação dos preços dos alimentos 
entre os anos de 1995 e 2011. Os alimentos não saudáveis não tiveram 
alteração de preço, por outro lado, alimentos saudáveis ficaram mais ca-
ros. Esse é um outro dado que confirma a importância das políticas fiscais 
serem usadas com foco no combate à obesidade.

Pesquisa realizada por Leifert, em 2013, mostrou que o aumento de sub-
sídios para alimentos in natura reduz a ingestão calórica. Os efeitos po-
dem ser ainda maiores quando as medidas de incentivo ao consumo 
de alimentos in natura estão associadas ao aumento da tributação dos 
ultraprocessados. 

No Brasil, estudo mostrou que o IMC das mulheres sofre alterações com 
as mudanças nos preços dos alimentos. Já para os homens, o IMC está 
relacionado à renda. Assim, o aumento do preço de carnes, refrigerantes e 
leite integral contribuiria para a redução do IMC entre as mulheres.

Por isso, além das medidas fiscais, devem ser implementadas outras medi-
das regulatórias que contribuam para o controle do sobrepeso e da obesi-
dade. Além disso, deve-se levar em consideração o efeito dessas medidas 
em doenças correlatas, como a diabetes e as doenças cardiovasculares. 

Quanto aos efeitos macroeconômicos da medida, os principais são a con-
tração de 2,84% na produção do setor de bebidas açucaradas; a redução na 
produção de setores com relação insumo/produto mais forte com o setor 
alvo; a redução de 0,0017% na produção total da economia; e a perda de 
0,01% dos postos de trabalho (sendo 38,45% no setor de bebidas açuca-
radas). Isso comprova que o principal argumento utilizado pela indústria, 
sobre perda de postos de trabalho, é falso.

Ainda não é possível afirmar qual seria a melhor forma de taxação, uma vez 
que cada país tem seu sistema tributário, mas é importante ter a perspecti-
va de que para a mudança de hábitos, os impostos devem ser repassados 
integralmente para a população. Além disso, deve se ficar atento à relação 
do sistema tributário com a isenção fiscal.

2. Dra. Larissa Cardoso49, 
Universidade Federal de Goiás 
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Do ponto de vista nutricional, existem duas conclusões tidas como sólidas 
e estáveis: a primeira é que a energia custa mais caro aonde ela é escassa 
e mais barata aonde ela é abundante; a segunda é que o cenário atual fa-
vorece a escolha de alimentos ultraprocessados e de pior densidade ener-
gética. O que equivale a dizer que a tendência é de que alimentos frescos 
sejam mais caros do que os processados ou ultraprocessados.

Como então considerar o preço dos alimentos? A inclinação é que seja por 
unidade energética ou de peso. Assim é possível comparar devidamente 
os preços entre laranjas e biscoitos recheados, por exemplo. Dessa forma, 
evita-se cair no erro comum de que alimentos não saudáveis seriam mais 
caros do que alimentos saudáveis. 

Os dados apresentados nesse encontro reforçam a necessidade de tributa-
ção das bebidas adoçadas açucaradas. Todavia, a adoção dessas políticas 
fiscais apresentam alguns desafios. O primeiro deles é a complexidade da 
incorporação de evidências científicas produzidas em outros países, tendo 
em vista que cada lugar tem um sistema tributário diferente. 

O Brasil também enfrenta uma dificuldade no mapeamento dos preços dos 
alimentos e a sua associação com o consumo, principalmente por conta da 
variabilidade de preços. Os alimentos ultraprocessados possuem uma va-
riabilidade muito elevada e esse é um componente mais relevante do que a 
inflação. Os alimentos não saudáveis têm diferenças de valor e de marcas, 
além de serem comercializados em embalagens de tamanhos variados. 

Um mapeamento feito a partir do banco de dados da plataforma Informas 
mostrou que entre 1995 e 2017 houve redução de preço dos ultraproces-
sados, enquanto os in natura e minimamente processados ficaram mais 
caros. Além do mais, ao longo dos anos, os ultraprocessados tiveram uma 
oscilação menor de preço. Caso essa tendência se mantenha, a pesquisa 
mostra que em 2025 os ultraprocessados passarão a ser mais baratos que 
os alimentos in natura, no Brasil.

Mesa 2. Avaliação 
dos estudos 
brasileiros sobre o 
impacto de medidas 
regulatórias 
no consumo de 
alimentos
1. Dr. Rafael Claro, Universidade 

Federal de Minas Gerais

2. Dra. Ana Clara Duran, Universidade 
Estadual de Campinas

O Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (NUPENS) 
da Universidade de São Paulo (USP) tem trabalhado sobre questões de ro-
tulagem e publicidade. As pesquisas estão em andamento, mas é possível 
destacar os seguintes pontos:

• O Brasil se encontra no meio de uma tomada de subsídio técnica.
• O grau de entendimento da amostra populacional em relação ao modelo 

do triangulo é maior se comparado ao do semáforo. 
• Quais alimentos deveriam ser rotulados? Qual seria o padrão nutricional 

estabelecido? Segundo proposta de perfil nutricional do setor produtivo, 
18% seriam rotulados; segundo modelo da Anvisa seriam de 41% a 53%; e 
se for usado o modelo da OPAS, 60% seriam rotulados.

• A redução do açúcar leva ao aumento do consumo de edulcorantes.
• 50% dos alimentos têm alegações, 30% tem alegação nutricional na parte 

frontal.



26

O objetivo da pesquisa50 foi de se estimar o provável impacto da redução 
de gordura saturada e trans, de sal e de açúcar dos ingredientes culinários 
e dos alimentos ultraprocessados na dieta de brasileiros, assim como seu 
efeito na prevenção de doenças cardiovasculares até o ano de 2030. 

Levando-se em consideração as análises baseadas na dieta da população 
e os tipos de alimentos consumidos, caso nada seja feito em relação à 
alimentação, a expectativa é que em 2030 tenham-se 390.400 mortes por 
doenças cardiovasculares. Em 2010, foram 199 mil mortes. 

De modo otimista, a pesquisa e suas projeções mostram que a redução 
do consumo de alimentos ultraprocessados e o aumento do consumo de 
alimentos in natura poderiam contribuir em até 29% para a redução das 
mortes por doenças cardiovasculares. 

3. Dra. Patrícia Moreira, Universidade 
Federal da Paraíba

4. Cid Manso Vianna, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro .

O Brasil tem trabalhado na capacitação dos gestores em saúde para suprir 
as necessidades regionais para o controle do consumo de bebidas adoça-
das na América Latina. 

Com o projeto51 que será realizado pelo Instituto de Efetividade Clínica e 
Sanitária (IECS) da Argentina que, além do país rio-platense, também acon-
tecerá no Brasil, Trinidade-Tobago e El Salvador, busca-se construir um 
modelo de avaliação das políticas atualmente disponíveis, da carga das 
doenças e do custo efetividade. O intuito é gerar as melhores evidências 
possíveis para a tomada de decisão desses países.

Por fim, acredita-se que será possível promover um guia de medidas e de 
instrumentos mais adequados para reduzir o consumo das bebidas adoça-
das e promover a saúde pública.
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Apresentação 
das Metodologias 
utilizadas 
nos Estudos 
Internacionais
1. Dra. Lisa M. Powell, University of 

Illinois at Chicago

Quando se fala sobre tributação de bebidas açucaradas, um ponto que 
deve ser levado em consideração é que, quando isso acontece, as pessoas 
vão começar a consumir outros produtos, incluindo as bebidas adoçadas 
com adoçantes ou tipos de alimentos ricos em açúcar.

A pesquisa que está sendo conduzida busca analisar mudanças no perfil 
de compras de uma cidade que implementou políticas fiscais que levaram 
ao aumento de preço das bebidas açucaradas. O objetivo não é analisar 
mudanças no IMC, mas coletar informações sobre aquisição das bebidas 
adoçadas e outros alimentos. Além dos mercados, os pesquisadores tam-
bém observaram mudanças no perfil de consumo nos restaurantes. 

O monitoramento está sendo feito em sete mercados e dois restaurantes 
de Cook County e a cidade de St Louis é considerada para controle da pes-
quisa. A partir de dados já existentes e com os que ainda serão coleta-
dos, será feita uma comparação entre os hábitos de consumo pré e pós 
intervenção, para comparação de similaridade e diferenças. Os pesquisa-
dores também devem analisar se há mudanças nos empregos a partir da 
tributação. 

A principal teoria dos pesquisadores é que se as pessoas não consomem 
bebidas açucaradas, elas vão consumir outros produtos. O objetivo é des-
cobrir quais seriam.

2. Dr. Yevgeniy Goryakin, 
Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Econômico 
(OCDE)

A respeito dos estudos sobre a tributação de alimentos, um ponto que deve 
ser levado em consideração é que quando se taxa as bebidas açucaradas, 
as pessoas começam a consumir outros produtos, incluindo as bebidas 
adoçadas com adoçantes ou tipos de alimentos ricos em açúcar. Outra 
questão é aonde aplicar a arrecadação dos tributos, que pode ser em edu-
cação ou em outras ações importantes para o controle do sobrepeso, por 
exemplo. 

Pensando nessas análises, a OCDE construiu uma metodologia de mode-
lagem das políticas públicas de controle da obesidade. O modelo parte da 
ideia de que um indivíduo está exposto a determinantes, como fatores de-
mográficos, fatores de risco e saúde. Todos os determinantes estão com-
petindo entre si e podem influenciar o aparecimento de doenças de forma 
mais ou menos tardia. 

O modelo foi desenvolvido para prever a carga de doenças crônicas futu-
ras, a longevidade e os custos econômicos diretos em 28 países da União 
Europeia até o ano 2050. Até que ponto as mudanças nas tendências epi-
demiológicas e políticas específicas podem modificar esses resultados, 
também fez parte do estudo.

As doenças foram selecionadas a partir da forte relação que elas têm com 
a obesidade e inatividade física. Foram elas: doenças cardiovasculares, 
diabetes, doença pulmonar crônica obstrutiva, câncer, depressão, distúr-
bios neurológicos, cirrose, alcoolismo, lesões, distúrbios músculo-esquelé-
ticos (gota; dor nas costas), e doença renal crônica. 
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A partir de uma base de dados europeia, se identificou a incidência, fata-
lidade e taxa de remissão para todas as doenças. Para certas doenças, 
como acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e lesões, mesmo que 
o indivíduo tenha remissão, ele retém a memória de ter tido essa doença, 
o expondo assim a um risco maior de outros eventos, ou seja, desenvolver 
um segundo derrame. 

O modelo leva em consideração: os custos médicos com a doença, o im-
pacto no mercado de trabalho, o bem estar, o impacto econômico nas 
fronteiras e as mortes prematuras. Ele pode ser interessante para o Brasil 
porque o país tem vivido uma grande transição nutricional. O modelo pode 
estimar a efetividade das políticas públicas e medidas regulatórias, além de 
prever mudanças no IMC. 

Os cenários em caso de eliminação de algumas doenças também podem 
ser identificados com o modelo da OCDE. Assim é possível analisar como 
a ausência do sobrepeso impactaria na redução da diabetes, por exemplo.

Apesar do ideal ser se trabalhar com dados do país em questão, isso nem 
sempre é possível. Assim, a plataforma permite a extrapolação de dados 
tendo em vista as características regionais. 

Quanto às evidências sobre a eficácia da intervenção, elas podem vir de 
várias fontes. Na hierarquia de qualidade da pesquisa, a evidência da 
metanálise revisada por pares de ensaios clínicos randomizados está no 
topo. No entanto, como a aleatorização da exposição é muito difícil para 
intervenções desse tipo, a metanálise de estudos observacionais pode ser 
outra opção a considerar. Portanto, as metanálises existentes, inclusive 
de estudos observacionais, seriam uma opção preferencial sempre que 
existissem. 

Quando não for possível utilizar as técnicas estatísticas existentes, a se-
gunda melhor opção seria a realização de metanálises “internas”, subme-
tendo preferencialmente esse trabalho ao processo de revisão por pares, 
enviando-o para publicação em periódicos acadêmicos. 

Por último na escala das preferências, pode-se recorrer ao uso de evidên-
cias de alguns estudos que são impossíveis de metanalisar, ou mesmo de 
um único estudo. Em tais casos, é importante ter uma certeza razoável de 
que as evidências provêm de fontes de alta qualidade, preferencialmente 
de ensaios clínicos randomizados.

Com essas opções, o modelo de microssimulação já pode ser aplicado 
para estudo de algumas intervenções como as de rotulagem de alimentos, 
prática de atividade física, proibição da publicidade infantil, novos meios 
de transporte e atividade física, assim como infraestrutura para a prática 
de atividade física. E as áreas com potencial para pesquisa no futuro são 
os programas escolares, elasticidade e consumo de bebidas alcoólicas, in-
tervenções nos locais de trabalho, políticas fiscais, cuidados primários e 
tecnologia. 
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A microssimulação permite ainda comparar a relação entre o custo da im-
plementação e os custos que a inação traz para a saúde pública. Os dados 
preveem que o investimento em prescrições de atividades físicas seja a 
intervenção mais cara, com economias relativamente pequenas para o sis-
tema de saúde pública. Já a rotulagem de alimentos e dos cardápios po-
deria economizar mais de 6 bilhões de euros de gastos com saúde pública 
antes de 2.100, enquanto os custos são bem inferiores. Publicidade, mídia 
de massa e aplicativos móveis também são econômicos, mas só mostram 
resultados após alguns anos. 

Outro ponto a ser observado é que as intervenções não podem ser vistas 
de maneira isolada, apesar das análises serem, sem dúvida, importantes. 
Elas devem ser implementadas juntas, de forma a promover a saúde. 

Os próximos passos são a melhora e a ampliação da plataforma.



Considerações Finais

Foto: Diogoppr / Shutterstock.com
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Diante das apresentações realizadas, e das discussões em grupo e em ple-
nária, foi identificada a necessidade de fortalecimento dos estudos, pois 
a avaliação econômica em saúde com foco na obesidade é relativamen-
te recente e pouco estudada no Brasil e em outros países. Assim, com o 
 objetivo de ampliar o debate sobre as linhas de pesquisa prioritárias sobre 
essa agenda é preciso ainda ajustar os termos, os conceitos, os modelos e 
refletir em como melhor utilizar os dados já existentes. 

O Edital, a ser lançado pelo Ministério da Saúde, deverá abordar pontos es-
senciais, debatidos nesta reunião, para que as pesquisas possam embasar 
as políticas públicas, a curto, médio e longo prazos. 

A seguir as pactuações realizadas, em plenária, para o lançamento do 
Edital. 

• Criação de uma Rede entre governo, academia e organismos não gover-
namentais para discussão do tema regulatório.

• Reuniões internas entre diferentes áreas técnicas do Ministério da Saúde 
ao longo de 2018.

• Introdução de novos parceiros nas discussões, em especial profissionais 
e pesquisadores das Ciências Políticas, Comunicação, Economia e Direito.

• Continuidade da parceria com a OCDE.
• Possibilidade de lançamento antecipado de editais pontuais pela Anvisa, 

MS ou MDS caso se faça necessário devido à agenda política. 
• Reunião a ser realizada no segundo semestre de 2018 com incorporação 

de novos parceiros. Uma primeira proposta de edital será apresentada 
pelo Ministério da Saúde. O encontro servirá para aprofundamento das 
discussões levantadas na primeira reunião.
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Anexo B – Programação da Reunião

Reunião Técnica Internacional de Avaliação Econômica 
em Saúde com foco na Obesidade

Data: 11 e 12 de junho de 2018
Local: Auditório OPAS/Brasília-DF – Lote 19 – Avenida das Nações, SEN – Asa Norte, DF, 70312-970
Organizadores:
• Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição – Ministério da Saúde
• Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde – OPAS/OMS
• Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – ldec como membro da Aliança pela Alimentação Adequada e 

saudável
Objetivo Geral: Identificar e discutir metodologias para avaliar e estimar o impacto de medidas regulatórias para 
frear o crescimento da obesidade e otimizar os investimentos do Sistema Único de Saúde, considerando quatro 
principais linhas de ação: rotulagem nutricional, publicidade de alimentos, taxação de alimentos ultraprocessados 
e regulação da venda de alimentos em cantinas escolares.

PROGRAMAÇÃO

11 Junho

08h30 Recepção dos convidados

9h Abertura
 � Katia de Pinho – Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
 � Michele Lessa – Coordenadora Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde
 � Ana Paula Bortoletto – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor como membro da Aliança pela Alimentação 

Adequada e Saudável
 � Rafael Claro – Representante do Grupo de Trabalho de Alimentação e Nutrição em Saúde coletiva da Abrasco
 � Zaíra Salerno – Representante da comissão lntersetorial de Alimentação e Nutrição do Conselho Nacional de Saúde

09h30 Situação da obesidade no Brasil: contexto e estratégias de ação
 � Michele Lessa – Coordenadora Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde

10h Como estimar o impacto econômico da obesidade. Experiência lnternacional
 � Lisa M. Powell – University of Illinois at Chicago

Debatedor: Representante  do  Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde

11h Estudos de custo-efetividade para prevenção e controle de DCNTs e obesidade: 
metodologias para avaliar o impacto das políticas e medidas regulatórias
 � Yevgeniy Goryakin – Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Debatedor: Katia de Pinho – Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde

12h Almoço

13h30 Mesa 1: Uso de política fiscal para redução do consumo de alimentos e bebidas não saudáveis
 � Lisa: M. Powell – University of Illinois at Chicago
 � Larissa Cardoso – Universidade Federal de Goiás

Moderador: Katia de Pinho – Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde

14h30 Debate
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15h Mesa 2: Avaliação dos estudos brasileiros sobre o impacto de 
medidas regulatórias no consumo de alimentos
 � Rafael Claro – Universidade Federal de Minas Gerais
 � Ana Clara Duran – Universidade Estadual de Campinas
 � Patrícia Moreira –  Universidade Federal da Paraíba
 � Cid Manso Vianna – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Moderador: Ana Paula Bortoletto – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

16h30 Debate

17h00 Encerramento e encaminhamentos

12 Junho – Oficina de Trabalho

08h30 Recepção dos convidados

9h Descrição da metodologia de trabalho
 � Eduardo Nilson – Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde

09h20 Trabalho em grupo
 � Rotulagem nutricional
 � Publicidade de alimentos
 � Ambiente escolar
 � Taxação de bebidas e alimentos não saudáveis

12h Almoço

13h Apresentação dos grupos de trabalho e discussão

15h Consolidação das discussões – subsídio ao delineamento de proposta de pesquisa para o 
financiamento pelo Ministério da Saúde
Moderadores:
 � Eduardo Nilson – Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde 
 � Raquel Coelho – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

16h30 Encaminhamentos

17h Encerramento
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Anexo C – Foto Oficial

Foto: OPAS/OMS
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