
No Brasil, a prevalência de obesidade aumentou
de 11,8% para 20,3% de 2006 a 2018. 
No Distrito Federal, 55% dos adultos
apresentaram sobrepeso e 19,8% são obesos,
segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). 
 
 
 
 
 
 
 

A obesidade é uma doença crônica não
transmissível, caracterizada pelo acúmulo de
gordura corporal, proveniente de interações
genéticas, ambientais, psicológicas,
socioeconômicas e culturais.
 
Considerada um problema global de saúde
pública, é uma doença complexa e multifatorial,
contribuindo para o aumento da morbidade e
mortalidade em vários países.
 
Destaca-se que a maneira como a sociedade
moderna vive colabora para uma modificação do
seu padrão alimentar, sendo que essa relação
atrelada ao sedentarismo favorece o surgimento
de excesso de peso e obesidade.
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Fatores Genéticos: a 

Fatores Psicológicos: indivíduos em
determinadas situações como, estresse ou
ansiedade buscam o conforto nos alimentos.
Fatores Culturais: com a transição nutricional
houve uma preferência pelo consumo de
alimentos ultraprocessados, ou seja, mais
ricos em gorduras e açúcares;
Fatores Socioeconômicos: a renda familiar e a  
escolaridade mais baixas interferem
significativamente  na escolha e no acesso aos
alimentos, tendendo a ser um fator de risco
para a obesidade;

Alguns fatores contribuem para a obesidade, entre
eles:

      genética herdada influencia no 
      acúmulo de tecido adiposo, 
      colaborando para o ganho de peso.

Importante pontuar que a transição alimentar e
nutricional diz respeito às mudanças na
alimentação, nos padrões de atividade física e de
composição corpórea dos indivíduos no decorrer
do tempo. O sistema alimentar e a alimentação do
brasileiro sofreram mudanças que vêm acelerando
com a política internacional de livre mercado,
aumentando a disponibilidade de alimentos
ultraprocessados e assim, contribuindo para o
aumento da obesidade.
 
 

 

Boletim AlimentAÇÃO
 

OBESIDADE: 
UM DESAFIO NA ATUALIDADE

           O QUE É AMBIENTE OBESOGÊNICO?
É UM AMBIENTE QUE DIFICULTA AS ESCOLHAS
ALIMENTARES SAUDÁVEIS E FAVORECE O
SEDENTARISMO E HÁBITOS ALIMENTARES
INADEQUADOS (EGGER AND SWINBURN).          

     O ÍNDICE DE OBESIDADE
NO BRASIL CRESCEU 67,8%

ENTRE 2006 E 2018.
(VIGITEL) 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

    1  em cada  5
pessoas do Distrito

Federal é obesa 
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Estudos mostram que o grau do consumo de
produtos ultraprocessados está estreitamente
relacionado com a qualidade geral da alimentação
sendo um fator de risco para a obesidade e
doenças crônicas não transmissíveis associadas. A
Organização Mundial da Saúde, define como
obesogênicos os produtos tipo snack e o fast-food,
bem como as bebidas gaseificadas e praticamente
todos ultraprocessados.
Não se trata de os alimentos serem saudáveis ou
não pelo simples fato de serem “processados”.
Muitos tipos de processamento são indispensáveis,
benéficos ou inócuos. Por outro lado, outros são
prejudiciais tanto à saúde humana como de outras
maneiras. A importância do processamento dos
alimentos depende e pode ser obtida de uma
CLASSIFICAÇÃO dos gêneros alimentícios e
padrões de alimentação que faça distinção entre os
tipos e os usos do processamento.  Foi o que a
equipe do pesquisador Carlos Monteiro, no Núcleo
de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição em
Saúde da Universidade de São Paulo  demonstrou:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com o Guia Alimentar para a População
brasileira, os alimentos ultraprocessados são
produzidos com a adição de muitos ingredientes
como sal, açúcar, óleos, gorduras, proteínas de
soja, do leite, extratos de carne, além de
substâncias sintetizadas em laboratório a partir
de  alimentos  e de outras fontes orgânicas como
petróleo e carvão. 
 
Alimentos ultraprocessados tendem a ter uma
alta densidade energética, ou seja, reúnem muitas
calorias em pequenas porções. Por conta de sua
formulação e apresentação, tendem a ser
consumidos em excesso e a substituir alimentos
in natura ou minimamente processados.
 
Segundo a Organização Pan-Americana da
Saúde, os produtos ultraprocessados promovem
o aumento de peso e obesidade.
 
          O Ministério da Saúde recomenda evitar o         
              consumo de alimentos ultraprocessados!
 
 
 

 

 A Classificação “NOVA” categoriza os alimentos de
acordo com a extensão e o propósito de seu
processamento. Nesta classificação todos os
alimentos e produtos alimentícios estão incluídos em
quatro grupos distintos, especificando-se o tipo de
processamento empregado na sua produção e a
finalidade subjacente a este processamento. 
Como descrito no quadro abaixo.

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS 
E OBESIDADE 

CLASSIFICAÇÃO NOVA



Além dos fatores já expostos, 
atualmente se discute os conceitos 
de Desertos e Pântanos Alimentares. 
Veja a diferença:
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos definir que nos desertos alimentares há
a predominância de menor renda per capita,
acesso a serviços essenciais deficitários e uma
população com o menor índice de alfabetização,
enquanto nos pântanos alimentares há uma
quantidade expressiva de estabelecimentos que
vendem alimentos ultraprocessados quando
comparados aos alimentos in-natura.
 

Esse cenário modifica o consumo alimentar da
população: aqueles indivíduos que moram em
áreas onde o acesso a produtos ultraprocessados
é maior que o acesso a frutas e hortaliças têm um
consumo elevado desses produtos.
 
Quais são os impactos provocados na
saúde?  Observa-se uma maior prevalência de
sobrepeso e obesidade na população que habita
desertos e pântanos alimentares. Por essa razão,
é importante criar novas oportunidades de
mercado para aumentar a disponibilidade, a
preços razoáveis, de alimentos saudáveis nessas
áreas mencionadas.  
 
 
 
 
 

 "As pessoas pensam em obesidade como uma
fraqueza pessoal, uma falta de força de vontade, sem

ver o que está nas entrelinhas: a natureza dos sistemas
alimentares, os ambientes de produção e consumo de

alimentos, que nos fazem ter nossas escolhas. A
obesidade não é uma falta de força de vontade

individual. É muito mais."
(Boyd Swinburn)

 
 

Nesse contexto, é necessário fortalecer sistemas
alimentares saudáveis e sustentáveis, nas áreas
urbanas e rurais a fim de atingir padrões
alimentares saudáveis, criar regulamentações
legais aliadas a campanhas educativas para
proteger e promover a agricultura familiar,
incentivar  o cultivo e o preparo caseiro de
alimentos, valorizar programas como o  Programa
de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e
o Programa Nacional de Alimentação Escolar, são
medidas norteadoras ao combate à obesidade.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação à Atenção Primária à Saúde, podemos
citar as linhas de cuidado do sobrepeso e
obesidade implantadas na redes de atendimento
como forma de prevenção e tratamento
transdisciplinar.
Ressaltar ainda que o combate ao consumo
excessivo de alimentos ultraprocessados é uma
questão de saúde pública, pois contribui para frear
o aumento da obesidade. Além disso, deve ser
incentivado o consumo de alimentos naturais e
regionais por meio de políticas públicas  para a
melhoria da qualidade de vida da população.
 
 
 

Quando a obesidade ganha peso na
geografia urbana

 
Entre desertos e pântanos
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DESERTO ALIMENTAR SÃO ÁREAS URBANAS
VULNERÁVEIS SOCIOECONOMICAMENTE, NOS
QUAIS OS INDIVÍDUOS NÃO TÊM ACESSO À
ALIMENTOS SAUDÁVEIS.
 
PÂNTANOS ALIMENTARES SÃO ÁREAS ONDE SE
CONCENTRAM MUITOS ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, OS QUAIS INVESTEM
CONSIDERAVELMENTE NAS ÁREAS DE
PUBLICIDADE E MARKETING PARA O COMÉRCIO
DE ALIMENTOS TIDOS COMO NÃO SAUDÁVEIS.


