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Como é o hábito
alimentar do brasileiro

PERFIL ALIMENTAR DO ADULTO
Apesar de incluir mais frutas e hortaliças na rotina, os
brasileiros consomem doces e refrigerantes em excesso
64,8% dos brasileiros consomem feijão quase todos os dias
(5 ou mais dias da semana)
37,6% da população adulta consome frutas e hortaliças
regularmente – esse índice era 29,9% em 2010.
As mulheres (43,1%) consomem mais
frutas e hortaliças que os homens (31,3%)

31,1% têm o hábito de consumir carnes com
excesso de gordura (inclusive frango com
pele). A maior frequência está entre os
homens 42,6%.
Dados do VIGITEL 2015 (maiores de 18 anos, nas capitais)

20,1% consomem doces quase todos os dias (cinco ou
mais dias da semana) – esse índice era 18,8% em 2012
O índice é maior entre as mulheres (22,1%)
que homens (17,6%)

19% dos brasileiros consomem refrigerantes
ou sucos artificias quase todos os dias.
O percentual é maior entre os homens
22,4%; e mulheres 16,1%

15,5% substituem o almoço ou jantar por lanches.

O hábito atinge o valor máximo entre as pessoas com 65
anos ou mais e tende aumentar com o nível de
escolaridade
Dados do VIGITEL 2015 (maiores de 18 anos, nas capitais)

Adolescentes trocam
frutas por refrigerantes

ERICA: Estudo de Riscos
Cardiovasculares em Adolescentes
Parceria do MS
com a UFRJ
Inquérito
nacional de base
escolar
1.247 escolas
em 124
municípios
Cerca de
75 mil
estudantes de
12 a 17 anos

 Menos da metade (48,5%) diz que “sempre ou quase
sempre” toma café da manhã. E 21,9% nunca tomam
 Entre os 20 alimentos mais consumidos, arroz e feijão
estão no topo da lista
 48,2% dos adolescentes têm o hábito de ingerir cinco
ou mais copos de água por dia
 68% “sempre ou quase sempre” fazem refeição com
os pais ou responsáveis

 Mais de 80% consomem sódio acima dos limites
máximos recomendados
 100% consomem vitamina E e cálcio
abaixo do adequado

ERICA: Estudo de Riscos
Cardiovasculares em Adolescentes
 56,6% fazem refeições “sempre ou quase sempre” em frente à TV.
Índice é maior entre alunos de escolas públicas

 39,6% consomem petiscos em frente às telas com a mesma frequência

 73,5% passam duas ou mais horas por dia em frente às telas (TV,
computador e videogame) . Hábito mais frequente entre meninos,
alunos de escolas particular e do Sul

O percentual de adolescentes que “sempre ou
quase sempre” assistem TV enquanto
realizam as principais refeições variou
de 48%, no Norte, a 62%, no Centro-Oeste

PERFIL ALIMENTAR DO ADOLESCENTE
Entre os 20 alimentos mais consumidos pelos adolescentes (12 a
17 anos), os refrigerantes estão entre os seis primeiros

PERFIL ALIMENTAR DO ADOLESCENTE
Doces e sobremesas atingem percentual alto mesmo entre os
mais novos, de 12 a 13 anos
Meninas (12-13 anos)

Meninos (12-13 anos)

Arroz/preparações

80,1

Feijões e leguminosas

62,4

Arroz/preparações

Feijões e leguminosas

Sucos

53

Pães

Pães

52,4

Sucos

Carne/preparações

49,9

Refrigerantes

45,8

Doces e sobremesas

43,7

84
72,4
61,1
53,2

Carne/preparações

51,8

Refrigerantes

45

Café

38,6

Frango/preparações

33,9

Doces e sobremesas

36

Hortaliças

33,2

Frango/preparações

35,2

Café

33

Hortaliças

Massas/preparações

30,7

Massas/preparações

Óleos e gorduras
Tubérculos

Biscoitos doces

24

Óleos e gorduras

32,4
28,1
26,2

23,7

Tubérculos

24,3

22,8

Biscoitos doces

24,3

Bolos e tortas

21,7

Bebida láctea

21,9

Biscoitos salgados

21,6

Carnes processadas

21,6

Bebida láctea

21,5

Salgados frios e assados

19,5

Salgados frios e assados

21,5

Biscoitos salgado

19,4

Queijos e outros produtos lácteos

21,5

Queijos e outros produtos lácteos

18,4

Frutas

18,1

Carnes processadas

19,4

PERFIL ALIMENTAR DO ADOLESCENTE
Entre os de 14 e 17 anos, as frutas sequer aparecem na lista
dos 20 alimentos mais consumidos
Meninas (14-17 anos)

Meninos (14-17 anos)

Arroz/preparações – 79,9

79,9

Feijões e leguminosas – 63,3

63,3

Sucos – 52,9

52,9

83,3

Arroz/preparações – 83,3

73

Feijões e leguminosas – 73,0

59,5

Pães – 59,5

Pães - 50,4

50,4

Sucos – 54,3

54,3

Carne/preparações – 49,8

49,8

Carne/preparações – 54,1

54,1

Refrigerantes – 44,5

44,5

Doces e sobremesas – 43,1

43,1

Hortaliças – 37,6
Café – 36,1

44,9

Refrigerantes – 44,9

43,2

Café – 43,2

37,1

Frango/preparações – 36,7

36,1

Doces e sobremesas – 35,0

Frango/preparações – 34,0

34

Hortaliças – 31,8

Massas/preparações - 29,4

29,4

Massas/preparações – 30,1

36,7

35
31,8
30,1
27,5

Biscoitos doces – 25,6

25,6

Óleos e gorduras – 27,5

Tubérculos – 24,7

24,7

Biscoitos doces – 26,1

26,1

Tubérculos – 25,2

25,2

Salgados frios e assados - 24,0

24

Biscoitos salgados – 22,8

22,8

Óleos e gorduras – 22,5

22,5

Bolos e tortas - 22,4

22,4

Queijos e outros produtos lácteos – 20,8

20,8

Bebida láctea – 19,9

19,9

Carnes processadas – 19,6

19,6

Carnes processadas – 21,1

21,1

Salgados frios e assados - 21,1

21,1

Queijos e outros produtos lácteos – 20,0

Bebida láctea – 19,9

20
19,9

Bolos e tortas - 17,5

17,5

Biscoitos salgados - 17,2

17,2

PERFIL ALIMENTAR DO ADOLESCENTE
Frutas e hortaliças não estão na lista dos 20 mais do Nordeste.
No Sul, o consumo de refrigerantes é mais frequente

Excesso de peso e
obesidade preocupam

OBESIDADE E SOBREPESO
NO BRASIL
Adolescentes (pesquisa Erica)

17,1% dos adolescente estão com excesso de peso.
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%)
Estudo aponta prevalência de obesidade entre
adolescentes de 12 a 17 anos

OBESIDADE E SOBREPESO NO BRASIL
Adultos (pesquisa Vigitel)

20

18,9

Obesidade/ano

17,9
17,4 17,5

18

16
16

13,3 13,7

14
12

14,3

15,1

11,8

10

53,9% da população
está acima do peso
Entre homens é 57,6%; e
mulheres, 50,8%
Obesidade atinge 18,9%
da população.
Em 2010, era 15%
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* Dados do VIGITEL 2015 (maiores de 18 anos, nas capitais)

Aumenta com a idade,
chegando a 32,2% nas
mulheres com 55 a 64 anos

ESTIMATIVA DE OBESIDADE E
SOBREPESO NO MUNDO
Transição Nutricional: da desnutrição à obesidade

CUSTO PARA A SAÚDE PÚBLICA

Grande desafio da
saúde brasileira

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

Saúde
preventiva:

melhor para
a população
e para o SUS

Oneração ($) do
sistema de saúde

CUSTO PARA A SAÚDE PÚBLICA

R$ 458 milhões é o custo anual da obesidade para o SUS
Gasto com atendimentos ambulatorial
e de internação de jovens no SUS (12
a 17 anos) por diabetes, hipertensão,
problemas cardiovasculares e cirurgia
bariátrica.

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:

Saúde promove
escolhas alimentares
saudáveis

MUDANÇA DE DENTRO PARA FORA
Portaria de Diretrizes para Promoção da
Alimentação Adequada e Saudável no MS
• Amplia a oferta de refeições e alimentos saudáveis
em todas as unidades do Ministério da Saúde
• As refeições pagas com recursos da pasta devem
seguir o protocolo de Alimentação Saudável
• A maior parte da oferta deve ser de alimentos dos
seguintes grupos: cereais, raízes e tubérculos, verduras e
legumes, frutas, castanhas e outras oleaginosas, leite e derivados,
A proposta é
carnes, ovos e pescados
estender as
diretrizes aos demais • Fica proibida a venda, promoção, publicidade ou
propaganda de alimentos industrializados
órgãos e entidades
ultraprocessados com excesso de açúcar, gordura e
da administração
sódio e prontos para o consumo
direta federal

• Por exemplo: refrigerantes, salgadinhos de pacote e
suco artificial

GUIAS ORIENTAM A OFERTA DE
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
• Desenvolvimento de materiais para apoiar ações coletivas
para promoção da alimentação adequada e saudável –
parceria MS e UFMG
• Direcionado à profissionais de saúde e para uso interno

• Departamentos devem considerar essas orientações na
elaboração de termos de referência ou processo para
contratação de empresas de refeição
• Comunicação interna: ações de sensibilização e orientação aos
servidores

MUDANÇA LEGISLATIVA
Proposta para regulamentar a comercialização, propaganda,
publicidade e promoção comercial de alimentos e bebidas
ultraprocessados em escolas públicas e privadas

GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO
BRASILEIRA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

1
2
3
4
5

Fazer de alimentos in natura ou
minimamente processados a base
da alimentação

6
7
8
9
10

Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar
em pequenas quantidades ao
temperar e cozinhar alimentos
Limitar o consumo de alimentos
processados

Evitar o consumo de alimentos
ultraprocessados
Comer com regularidade e
atenção em ambiente
apropriado e, sempre que
possível, com companhia

Fazer compras em locais que ofertem
variedades de alimentos in natura ou
minimamente processados
Desenvolver, exercitar e partilhar
habilidade culinárias
Planejar o uso do tempo para dar à
alimentação o espaço que ela merece
Dar preferência, quando fora de casa,
a locais que servem refeições feitas na
hora
Ser crítico quanto a informações,
orientações e mensagens sobre
alimentação veiculadas em
propagandas comerciais.

Obrigado
Ricardo Barros
Ministro da Saúde

