
COMENTÁRIOS SOBRE A ÚLTIMA VERSÃO DO GUIA 

ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. COORDENAÇÃO-GERAL DA 
POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. Guia alimentar para a população brasileira. Versão para 
consulta pública. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

MATERIAL A SER ENVIADO EM NOME DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – SBAN 

 

SUMÁRIO 

Apresentação ................................................................................................................... 2 

Introdução ....................................................................................................................... 3 

Capítulo 1 – Princípios ..................................................................................................... 5 

Capítulo 2 – Recomendações gerais ................................................................................ 8 

Capítulo 3 – Alimentos e preparações culinárias ..........................................................23 

Capítulo 4 – Como comer ..............................................................................................54 

Capítulo 5 – Compreendendo e superando obstáculos ................................................58 

Dez passos para uma alimentação saudável .................................................................63 

 



 

Apresentação 

É necessário no processo de construção do guia explicitar os critérios para escolha de 

participantes das oficinas, se foram contemplados todos os seguimentos da Sociedade de 

acordo com o recomendado pela estratégia global. Não houve extensa revisão da literatura, 

nem dos últimos dados da Pesquisa de Orçamento Familiar, modulo individual (2008-2009), 

para embasar as recomendações propostas no guia alimentar.  
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Introdução 

Página 6, 15º parágrafo: 

O capítulo 3 traz orientações para a população brasileira sobre como selecionar e combinar alimentos. 

Essas orientações levam em conta o perfil de problemas de saúde relacionados à alimentação no Brasil 

e as características principais da alimentação brasileira. Elas complementam e detalham as 

recomendações gerais apresentadas no capítulo 2 e se baseiam em padrões de alimentação 

observados em uma parcela substancial dos brasileiros cuja alimentação ainda é baseada em 

alimentos e preparações culinárias. 

É louvável a preocupação mostrada no guia com a necessidade de controle da ingestão de 

alimentos com composição desequilibrada de nutrientes, com alguns poucos deles de forma 

concentrada, como açúcar, sal e gordura, cujo consumo frequente representa risco elevado à 

saúde da população. 

Entretanto, ainda na Introdução, no final do 15º parágrafo, o guia indica que pretende orientar 

a população brasileira sobre como selecionar e combinar alimentos baseando-se em padrões 

de alimentação observados em “uma parcela substancial dos brasileiros cuja alimentação 

ainda é baseada em alimentos e preparações culinárias”, mas não indica onde e quem 

representa esta população. 

Justificativa do comentário: 

Os dados do Censo Demográfico 2010 mostram que o grau de urbanização do país passou de 

81,2 % em 2000 para 84,4 % em 2010, sendo que a região Sudeste continua sendo a mais 

urbanizada do Brasil (92,9 %), seguida pelas regiões Centro-Oeste (88,8 %), Sul (84,9 %), Norte 

(73,5 %) e Nordeste (73,1 %). Vale aqui, trazer a informação do guia relativa à aquisição de 

alimentos que, por região, identifica a importância dos alimentos processados na dieta do 

brasileiro na área urbana. Como “desconstruir” este cenário sem o necessário planejamento 

sobre produção e acesso de alimentos para as próximas décadas? 

A este respeito, caberia ainda considerar os alimentos que integram a pesquisa da cesta básica 

nacional, baseando-se no Decreto 138/38, que acompanha mensalmente a evolução de 

preços de treze produtos da alimentação (leite, carne, feijão, farinha, batata, tomate, pão 

francês, banana, café em pó, açúcar, óleo, manteiga) a fim de avaliar o real valor do salário 

mínimo. A composição desta cesta básica está longe de ser aquela preconizada pela OMS e, 
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talvez, isso precisasse ser revisto antes de uma proposta mais ousada com relação ao que, de 

fato, a população consegue ter acesso. 



 

Capítulo 1 – Princípios 

Princípios: 

Não há como divergir dos seis princípios apresentados. Entretanto, sua aplicação no próprio 

guia não é consistente. A discussão dos sistemas de produção de alimentos que impactam a 

preservação do meio ambiente e as mudanças climáticas, assim como a orientação para o uso 

de alimentos regionais produzidos pela agricultura familiar devem ser temas incorporados à 

nutrição e tratados por políticas públicas. Além disso, chama a atenção, neste guia, a tentativa 

da conceituação da sustentabilidade, independentemente da sustentabilidade econômica. 

A segurança alimentar inclui o acesso via aquisição de alimentos. Assim, os sistemas 

produtivos que os barateiam são essenciais. Há várias publicações sobre este tema (HELLER et 

al., 2013; SAMBUICHI et al., 2012), que indicam a necessidade de se avaliarem os diferentes 

fatores da produção de alimentos em larga escala, principalmente em países como o Brasil, 

cuja balança comercial está baseada em commodities. Embora seja praticamente consenso 

que novas alternativas de produção de alimentos que adotem sistemas de produção e 

comércio de alimentos mais justos e sustentáveis precisem ser implementadas num futuro 

próximo, há que se cuidar para que estas sejam positivas para os sistemas de produção, o 

comércio e os fatores econômicos que influenciam fortemente a disponibilidade e o preço dos 

alimentos (LOCK et al., 2010). Assim, a inserção deste tema nas publicações e ações de 

políticas públicas, de forma transversal, é essencial. No entanto, da forma incompleta e 

simplificada como está apresentada no guia, pode causar a impressão equivocada de que já 

ocorreu avanço substancial desta discussão e que é possível prescindir das práticas agrícolas, 

dos processamentos de alimentos e das formas de comércio atualmente empregados, o que 

seria um total desastre. 

As evidências de qual a dieta mais saudável é ainda uma questão em debate e o guia deveria 

se ater ao que se tem consensualmente como correto, controle da ingestão de calorias, 

atividade física moderada, diversidade de alimentos ingeridos, preferência para alimentos 

minimamente processados (KATZ; MELLER, 2014). Este guia ignora os dois primeiros itens e 

faz uma confusão quando trata do último. O excesso de mensagens e a tentativa de impor 

uma visão confusa sobre processamento de alimentos são pontos negativos deste guia 

alimentar. De forma arbitrária, o processamento doméstico é colocado como superior ao 
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industrial. Não são apresentadas explicações do porque uma mudança de consumo de 

alimentos processados pela indústria, por alimentos processados domesticamente 

beneficiaria o meio ambiente em termos de consumo de água, energia, produção de efluentes 

e resíduos. Também não são mostradas, tanto no guia como nas referências, evidências dos 

benefícios nutricionais e de saúde, em toda a extensão destacada no documento, do preparo 

doméstico dos alimentos. Ainda, o processamento doméstico, sem controle, pode agregar aos 

alimentos substâncias indesejáveis (acrilamida, hidroximetilfurfural, micotoxinas, por 

exemplo) em níveis maiores que os presentes em alimentos industrializados, para os quais os 

parâmetros de exposição ao calor e o controle de qualidade (inclusive da matéria prima), em 

geral, são observados. 

Justificativa do comentário: 

É louvável toda e qualquer tentativa de estimular a população para a redução da ingestão de 

alimentos com alta densidade calórica e para o aumento do consumo de alimentos 

minimamente processados, e isso deve ser feito de maneira informativa e objetiva. É também 

importante ressaltar que há uma preocupação em nível mundial com os impactos do 

processamento de alimentos na saúde e muitos esforços vem sendo realizados para avaliar e 

compreender esta relação. Há uma clara preocupação com a nutrição e a saúde na formulação 

de alimentos, e estas são variáveis cada vez mais incorporadas nas otimizações de sua 

produção. Há também os aspectos do grau de processamento dos alimentos e sua 

consequência na saúde. Algumas tentativas foram inicialmente realizadas agregando grupos 

multidisciplinares que avaliaram num primeiro momento este impacto na oferta de nutrientes. 

Os resultados indicam uma clara direção para se procurar uma adequação de processos e 

formulações de alimentos. O guia, ao definir alimentos e abordar o assunto do seu 

processamento, é confuso e comete enganos fundamentais, prestando um desserviço ao 

objetivo de melhorar a alimentação da população, que é a principal destinatária deste guia. 

Referências bibliográficas: 

HELLER T, ASSUNÇÃO J. CPI Report- Production and protection: a first look at key challenges in Brazil. Climate 
Policy Initiative, Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas PUC-RJ,2013. Available at: 
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/12/Production-and-Protection-A-First-Look-at-
Key-Challenges-in-Brazil.pdf 

KATZ DL; MELLER S. Can we say what diet is best for health? Ann Rev Public Health 2014;35:83-103 

LOCK K et al. Health, agricultural, and economic effects of adoption of healthy diet recommendations. Lancet 
2013;376(9753):1699-709. 

http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/12/Production-and-Protection-A-First-Look-at-Key-Challenges-in-Brazil.pdf
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/12/Production-and-Protection-A-First-Look-at-Key-Challenges-in-Brazil.pdf
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SAMBUICHI RHS et al. A sustentabilidade ambiental da agropecuária brasileira: impactos, políticas públicas e 
desafios-Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Brasília: Ipea, 2012. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1050/1/TD_1782.pdf 

Página8, 7º parágrafo: 

“A ciência da nutrição surge com a identificação e o isolamento de nutrientes presentes nos alimentos 

e com estudos do efeito de nutrientes individuais sobre a saúde humana e a incidência de doenças. 

Esses estudos foram fundamentais para informar políticas e ações destinadas a prevenir ou controlar 

carências nutricionais específicas (como a de proteínas ou vitaminas) e doenças cardiovasculares 

associadas ao consumo excessivo de sódio ou de gorduras de origem animal.” 

Pelo texto, este papel da ciência nutricional de buscar a relação entre nutrientes, compostos 

bioativos e desfechos de saúde parece estar superada, o que é uma inverdade, apesar do 

reconhecimento da necessidade de investigar também o papel de alimentos e padrão de 

consumo. 

Justificativa do comentário: 

No Brasil, durante 30 anos, não se sabia como era a ingestão habitual dos indivíduos, e até 

hoje não se sabe a associação da maioria dos nutrientes com o status nutricional bioquímico. 

Continua importante a pesquisa do papel de metabolitos dos nutrientes e compostos 

bioativos.



 

Capítulo 2 – Recomendações gerais 

Página 16, 5º parágrafo: 

“Alimentos são essencialmente partes de plantas ou de animais que podemos ingerir e digerir...” 

O guia traz uma conceituação de alimentos incorreta ao defini-los como “Alimentos são 

essencialmente partes de plantas ou de animais”. 

Justificativa do comentário: 

Entre as milhões de espécies vegetais do planeta, apenas algumas poucas, podem ser 

consideradas como ‘alimento’ e serem consumidas, no todo ou em parte, sem algum tipo de 

processamento. As poucas espécies de tubérculos, cereais e leguminosas usadas na 

alimentação, por exemplo, possuem fatores antinutricionais letais ou de impacto negativo na 

saúde humana. Estas espécies somente se ‘transformam’ em ‘alimento’, após algum tipo de 

processamento, principalmente fermentação e processamento térmico. O conceito milenar 

de alimento que o define como ‘aquilo que consumimos de várias formas e com vários 

aspectos, com a finalidade de nutrir, sustentar, promover o crescimento e nos manter vivo’ é 

simplesmente ignorado. O pão, um produto altamente processado, é muitas vezes usado 

como sinônimo de alimento ('o pão nosso de cada dia', por exemplo). Esta conceituação 

tradicional de alimento é encontrada em todas as culturas e entre as várias palavras 

compostas usadas em algumas línguas, todas se referem ao que ‘mantém a vida’. A redução 

de ‘alimentos’ às espécies que habitam o planeta convida a uma experimentação perigosa de 

consumo indiscriminado das milhares de espécies vegetais tóxicas da natureza. Água, álcool, 

sal e outros compostos minerais essenciais são esquecidos nesta definição, embora, com 

exceção do álcool, sejam lembrados em outras partes do guia. 

Página 16: 

“Faça de alimentos a base de sua alimentação” 

Sugere-se rever a primeira recomendação do guia, por óbvio, vaga, pouco esclarecedora para 

guiar a seleção de uma alimentação saudável. 
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Justificativa do comentário: 

Tendo em conta que a informação contida no guia refere que partes de plantas ou de animais 

que o ser humano pode ingerir e digerir, diretamente ou após cozimento, é considerado 

alimento, afirmar que deve fazer-se de alimentos a base da nossa alimentação é um conceito 

redundante, pouco claro, vago e não apresenta um sentido lógico. Parece óbvio que o que 

vamos ingerir (alimento), vai servir de base da nossa alimentação. Desta forma, a afirmação 

não contribui com nenhuma informação adicional e essencial para a população. 

Como alternativa, poderia se pensar em: “Faça de alimentos variados a base de sua 

alimentação equilibrada e saudável”. 

Página 16, 5º parágrafo: 

“Alimentos são essencialmente partes de plantas ou de animais que podemos ingerir e digerir...” 

Sugere-se reescrever esse parágrafo, pois o conceito de alimento apresentado no atual guia 

não se encontra de acordo com a legislação vigente. 

Justificativa do comentário: 

As definições legais e vigentes de alimento contemplam todas as substâncias ou misturas de 

substâncias destinadas à ingestão por humanos, que tenham como objetivo fornecer 

nutrientes ou outras substâncias necessárias para a formação, manutenção e 

desenvolvimento normais do organismo, independente do seu grau de processamento e de 

sua forma de apresentação. 

Referências bibliográficas: 

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VGILÂNCIA SANITÁRIA. Decreto-Lei Nº 986, de 21 de outubro de 1969. 
Guia para comprovação da segurança de alimentos e ingredientes. Brasília, 2013 

Página 18, 16º parágrafo: 

“Nessas culinárias tradicionais, o papel da carne e de outros alimentos de origem animal é o de 

complementar, em pequenas porções, as combinações de alimentos oriundos de plantas. Essa 

complementação realça os sabores da preparação culinária e tende a melhorar o perfil de nutrientes 

da refeição.” 

Sugere-se reescrever esse parágrafo, pois há menção de que o papel da carne é apenas de 

realçar o sabor, e que os alimentos de origem vegetal é que possuem a maioria dos nutrientes 

essenciais. 
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Justificativa do comentário: 

A menção feita ao papel da carne e de outros alimentos de origem animal conota sentido 

restrito. O termo ”tende a melhorar” não deixa claro que as carnes são alimentos ricos em 

vitaminas, minerais e macronutrientes. Não há embasamento teórico para afirmar que a carne 

melhora do sabor dos alimentos, sendo inegável seu valor nutritivo próprio e valor cultural 

elevado (Swatland, 2010). 

Referências bibliográficas: 

Swatland, HJ (2010) Meat products and consumption culture in the West. Meat Sci 86, 80–85 
 
Página 19, quadro das segundas recomendações: 

“Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação ao temperar e cozinhar alimentos e convertê-los 

em preparações culinárias 

Desde que utilizados com moderação em preparações culinárias com base em alimentos, óleos, 

gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem 

comprometer o seu valor nutricional” 

Sugere-se nova redação. Partes do texto foram excluídas e palavras trocadas por sinônimos 

para simplificar a leitura e entendimento. 

Sugestão: 

Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação ao temperar e cozinhar alimentos. 

Desde que utilizados com moderação esses ingredientes contribuem para diversificar e tornar 

mais saborosa a alimentação. 

Justificativa do comentário: 

Existem trechos que não contribuem e dificultam o entendimento. 

Página 19, 19º e 20º parágrafos: 

“Óleos, como os de soja, milho ou oliva, gorduras, como a manteiga e a gordura de coco, sal e açúcar 

são produtos alimentícios fabricados pela indústria a partir de substâncias únicas extraídas de 

alimentos ou, no caso do sal, da natureza. 

Esses produtos são utilizados pelas pessoas, nas cozinhas de suas casas ou em restaurantes 

tradicionais, para temperar e cozinhar alimentos e para criar receitas e pratos variados e agradáveis 

ao paladar. Raramente são consumidos isoladamente de alimentos.” 

Sugere-se nova redação. 

Sugestão: 
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Óleos, como os de soja, milho, canola, girassol ou oliva, gorduras, como a manteiga e a gordura 

de coco, sal e açúcar são produtos alimentícios fabricados pela indústria a partir de 

substâncias extraídas de alimentos ou, no caso do sal, da natureza. 

Esses produtos são utilizados para temperar e cozinhar alimentos e para criar receitas e pratos 

variados e agradáveis ao paladar. Raramente são consumidos sozinhos. 

Justificativa do comentário: 

É interessante incluir outros tipos de óleos e simplificar a linguagem do texto. Frase 

subentendida não acrescenta: “pelas pessoas, nas cozinhas de suas casas ou em restaurantes 

tradicionais”. 

Página 19, 21º parágrafos: 

“Óleos ou gorduras, por exemplo, são utilizados na cocção de grãos, para refogar legumes, verduras e 

carnes e para fritar ovos e tubérculos. Óleos são também adicionados em saladas de verduras como 

forma de tempero. O sal é igualmente usado como tempero em todas essas preparações. O açúcar de 

mesa é utilizado para criar doces e sobremesas à base de frutas, leite, ovos, cereais e farinhas. Óleos, 

gorduras, sal e açúcar são ingredientes culinários que favorecem o consumo de alimentos.” 

Sugere-se nova redação. 

Sugestão: 

Óleos ou gorduras são utilizados na cocção de grãos, para refogar legumes, verduras e carnes 

e para fritar ovos e tubérculos, por exemplo. Óleos são também adicionados em saladas de 

verduras como forma de tempero. O sal é igualmente usado como tempero em todas essas 

preparações. O açúcar é utilizado para criar doces e sobremesas à base de frutas, leite, ovos, 

cereais e farinhas. Óleos, gorduras, sal e açúcar são ingredientes que melhoram o sabor dos 

alimentos. 

Justificativa do comentário: 

Simplificação do texto para facilitar o entendimento. 

Página 19, coluna 1 da tabela: 

“São produtos alimentícios extraídos de alimentos ou da natureza por processos como prensagem, 

moagem, trituração, pulverização e refino. São usados para temperar e cozinhar alimentos e convertê-

los em receitas e pratos variados e saborosos” 

Sugere-se inclusão de frase. 
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Sugestão: 

São produtos alimentícios extraídos de alimentos ou da natureza por processos como 

prensagem, moagem, trituração, pulverização e refino. Contém poucos nutrientes e seu 

consumo excessivo pode ser prejudicial à saúde. São usados para temperar e cozinhar 

alimentos e convertê-los em receitas e pratos variados e saborosos 

Justificativa do comentário: 

Importante menção de evitar consumo excessivo. Facilita o uso prático e orientação da 

população. 

Página 19, coluna 2 da tabela: 

“Óleos como os de soja, de milho ou de oliva; gorduras como a manteiga e a banha de porco e a gordura 

de coco; açúcar de mesa, branco e mascavo, sal de cozinha, refinado ou grosso.” 

Sugerem-se modificações na redação. 

Sugestão: 

Óleos como os de soja, milho, canola, girassol ou de oliva; gorduras como a manteiga e a banha 

de porco e a gordura de coco; açúcar branco e mascavo, sal de cozinha (refinado ou grosso). 

Justificativa do comentário: 

Modificação para facilitar o entendimento. 

Página 20, 22º parágrafo: 

“Isoladamente, esses produtos são nutricionalmente desequilibrados e restritos a poucos nutrientes. 

Para cada 100 gramas, óleos e gorduras fornecem cerca de 900 calorias (kcal) e o açúcar cerca de 400 

calorias (kcal). Isto representa uma concentração de energia por volume três a seis vezes superior à de 

grãos cozidos e dez a vinte vezes superior à de verduras e legumes. Além disso, são produtos com alto 

teor de nutrientes cujo consumo excessivo é prejudicial para a saúde: sódio (componente básico do sal 

de cozinha), açúcar livre (componente básico do açúcar de mesa) e gorduras saturadas (presentes em 

todos os óleos e gorduras, em particular nessas últimas, o que recomenda o seu uso com ainda maior 

moderação).” 

A medida em grama referida no texto dificulta a compreensão, sugere-se incluir as medidas 

caseiras, as quais poderiam ser incluídas em uma tabela. Sugere-se ainda alteração de alguns 

trechos. 

Sugestão: 
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Esses produtos possuem alto teor de nutrientes cujo consumo excessivo aumenta o risco de 

doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, diabetes e obesidade: sódio 

(componente básico do sal de cozinha), açúcar livre (componente básico do açúcar de mesa) 

e gorduras saturadas (presentes principalmente nas gorduras de origem animal, o que 

recomenda o seu uso com ainda maior moderação). 

Justificativa do comentário: 

A abordagem em medidas caseiras facilita o entendimento dos leitores e a aplicação prática 

das recomendações do guia. 

Página 20: 

Sugere-se inclusão de parágrafo que esclareça mais sobre o consumo de gorduras. 

Sugestão: 

Apesar de igualmente calóricos, os óleos e gorduras tem bastantes diferenças em relação aos 

nutrientes que contém. Os óleos de origem vegetal, tais como óleo de soja, milho, canola, 

girassol e oliva, quando utilizados na forma como são vendidos (sem ter contato com altas 

temperaturas) e em pequenas quantidades, são benéficos para a saúde. Já as gorduras de 

origem animal e aquelas que tem a sua consistência natural modificada por processos 

industriais, tais como manteiga, banha, margarina e gordura vegetal hidrogenada, podem 

trazer prejuízos à saúde. 

Justificativa do comentário: 

É importante fornecer mais informações relevantes sobre os diferentes tipos de gorduras. 

Página 20, 23º e 24º parágrafos: 

“Entretanto, dado que óleos, gorduras, sal e açúcar não são consumidos isoladamente, seu impacto 

sobre a dieta dependerá essencialmente da quantidade utilizada nas preparações culinárias.” 

“É verdade que óleos, gorduras, açúcar e sal tendem a ser mais acessíveis do que alimentos, tanto 

porque podem ser estocados por muito tempo, como porque, em geral, custam bem menos. Isso pode 

favorecer seu uso excessivo. Mas, utilizados com moderação e apropriadamente combinados com 

alimentos, permitem a criação de preparações culinárias variadas, saborosas e ainda nutricionalmente 

equilibradas.” 

Sugerem-se modificações na redação. 

Sugestão 
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Como óleos, gorduras, sal e açúcar não são consumidos isoladamente, seu impacto sobre a 

dieta dependerá essencialmente da quantidade utilizada nas preparações culinárias. 

É verdade que óleos, gorduras, açúcar e sal tendem a ser mais acessíveis, tanto porque podem 

ser estocados por muito tempo, como porque, em geral, custam bem menos. Isso pode 

favorecer seu uso excessivo. Mas, utilizados com moderação e apropriadamente combinados 

com alimentos, permitem a criação de preparações culinárias variadas e saborosas. 

Justificativa do comentário: 

Simplificação do texto para facilitar o entendimento. 

Página 20, 25º parágrafo: 

“Como se verá mais à frente neste Guia, alimentos de vários tipos combinados a óleos, gorduras, sal e 

açúcar propiciam aos brasileiros uma alimentação de qualidade nutricional bastante superior à que 

seria propiciada por produtos alimentícios prontos para consumo, aos quais se refere a terceira 

recomendação geral deste Guia.” 

Não há embasamento teórico ou evidências científicas para a afirmação. 

Justificativa do comentário: 

Como comparar produtos de mesma categoria, exemplificando: lasanha preparada no 

domicílio e pronta para o consumo, com a afirmação de que possuem qualidade nutricional 

diferenciada. 

Página 21 a 30, terceira recomendação no geral: 

A base da alimentação da população brasileira é constituída predominantemente por 

alimentos tradicionais (arroz, feijão, café, pão francês e carne bovina), e o consumo de 

alimentos denominados “ultraprocessados” é pequeno quando comparado a outros países 

desenvolvidos. Sendo assim, a população brasileira já segue as recomendações do guia, afinal 

tem como “base de sua alimentação alimentos e incluem produtos prontos para consumo 

como parte de refeições com base em alimentos e preparações culinárias”. Sugere-se que a 

regra de ouro e as recomendações propostas nesse capítulo, que norteiam as orientações do 

guia, incluam recomendações que promovam a variedade da alimentação, o consumo de 

frutas e hortaliças e de cereais integrais, tendo em vista o baixo consumo desses alimentos 

pela população e os seus benefícios para a saúde. 
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Justificativa do comentário: 

Dados do Inquérito Nacional de Alimentação 2008-2009 mostram que os cinco alimentos mais 

consumidos pela população brasileira foram: arroz (84%), café (79%), feijão (73%), pão francês 

(63%) e carne bovina (49%) (SOUZA et al., 2013). Quando observada a contribuição relativa 

dos alimentos para energia disponível no domicílio, nota-se que cereais e derivados, feijões e 

leguminosas, tubérculos e raízes e carnes (exceto embutidos) contribuíram com 52%, 

enquanto embutidos, refrigerantes, biscoitos, refeições prontas e misturas industrializadas 

contribuíram com 12% (LEVY et al., 2012). Ao comparar a participação relativa de alimentos 

na disponibilidade domiciliar total de energia entre Inglaterra e Brasil verificou-se que 

alimentos como: refeições prontas para consumo, balas, chocolates, sorvetes, panificados 

doces (sugary baked goods), cereal matinal, refrigerantes, bebidas adoçadas, margarina, 

carnes processadas, biscoitos, molhos e outros produtos prontos para consumo contribuíram 

com 50% da energia na Inglaterra e 18% da energia no Brasil (MOUBARAC et al., 2013). Tendo 

em vista essas evidências, observa-se que os brasileiros têm como base da sua alimentação 

alimentos tradicionais. Além disso, considera-se importante incluir recomendações que 

promovam a variedade da alimentação, o consumo de frutas e hortaliças e de cereais integrais, 

afinal apenas 16% da população relataram consumo de frutas e hortaliças (SOUZA et al., 2013) 

e há evidências suficientes das suas relações com a redução de morbimortalidade (WHO, 

1998; 2003). 

Referências bibliográficas: 

LEVY RB, CLARO RM, MONDINI L, SICHIERI R, MONTEIRO CA. Distribuição regional e socioeconômica da 
disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil em 2008-2009. Rev Saúde Pública 2012;46(1):6-15. 

MOUBARAC JC, CLARO RM, BARALDI LG, LEVY RB, MARTINS APB, GEOFFREY CANNON G, MONTEIRO CA. 
International differences in cost and consumption of ready-to-consume food and drink products: United 
Kingdom and Brazil, 2008–2009. Glob Public Health 2013;8(7):845-56. 

SOUZA AM, PEREIRA RA, YOKOO EM, LEVY RB, SICHIERI R. Alimentos mais consumidos no Brasil: Inquérito 
Nacional de Alimentação 2008-2009. Rev Saúde Pública 2013;47(4):656-65. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION/ FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 
Preparation and use of food-based dietary guidelines. Report of a joint FAO/WHO consultation. Geneva: 
WHO, 1998. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Joint WHO/FAO 
Expert Consultation. WHO Technical Report Series nº 916. Geneva, WHO, 2003. 

Páginas 21 a 30, classificação de processados e ultraprocessados: 

As classificações de produtos “processados” e “ultraprocessados” englobam alimentos com 

diferentes composições nutricionais e nem todos os produtos incluídos nessa classificação 
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apresentam evidências científicas que associam seu consumo ao risco de desenvolvimento de 

doenças crônicas. Um exemplo seria a classificação de pão de forma integral e iogurtes (que 

geralmente possuem mais de cinco ingredientes na sua composição), no mesmo grupo de fast 

foods e refrigerantes, que estão associados à obesidade e suas complicações. Além disso, a 

classificação é de difícil compreensão pela população. Entende-se que houve aumento do 

consumo no período de 2002/2003 e 2008/2009 de alimentos como biscoito, bolo, torta, 

sorvete, chocolate, bebida açucarada, embutido, refeição pronta, alimento enlatado, 

congelado ou desidratado, molho e caldo industrializados e cereais matinais e que o consumo 

desses alimentos deve ser desencorajado. Dessa forma, sugere-se que essa abordagem seja 

feita por meio de um agrupamento desses alimentos tendo em vista sua composição rica em 

gorduras sólidas e açúcar adicionado. 

Justificativa do comentário: 

Alimentos provenientes de cereais integrais, como pão integral, podem contribuir para 

aumento da ingestão de fibras na população brasileira, visto que 68% da população brasileira 

ingerem quantidades de fibras abaixo do recomendado (menor ou igual a 12,5 g por 1000 kcal) 

(IBGE, 2011). O consumo de fibras está associado à prevenção de doença cardiovascular, 

redução do risco de diabetes tipo 2 e câncer colorretal (AUNE et al., 2011; YE et al., 2012; 

AUNE et al., 2013). Em relação ao consumo de produtos lácteos, evidências epidemiológicas 

mostram que estes estão associados ao controle de peso, a diminuição da prevalência de 

doença cardiovascular, diabetes, hipertensão e alguns cânceres. Além disso, a associação 

entre produtos lácteos integrais e doença cardiovascular não tem suporte na literatura 

científica (PFEUFFER e SCHREZENMEIR, 2006; HUTH e PARK, 2012; MCGREGOR e POPPITT, 

2013; PEREIRA et al., 2013; GENKINGER et al., 2014; PRENTICE, 2014). Entretanto, alimentos 

ricos em açúcar, como refrigerantes, estão associados ao ganho de peso, obesidade e diabetes 

tipo 2 (ASTRUP et al., 2008; MORENGA; MALLARD; MANN, 2012; HU, 2013). Enquanto 

alimentos ricos em gorduras total e trans, como fast foods, estão relacionados à obesidade 

abdominal, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e doença cardiovascular (ASTRUP et al., 

2008). 

Desse modo, sugere-se que esses alimentos ricos em açúcares e gorduras sólidas 

(refrigerantes, sucos artificiais, salgadinho, carnes processadas, pizza, dentre outros) sejam 

agrupados, afinal possuem características semelhantes em relação aos seus impactos na 
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saúde. A proposta apresentada é amplamente utilizada na literatura internacional, a qual 

evidencia sua relação com doenças crônicas, além de permitir um maior direcionamento para 

a orientação dos alimentos que devem ser evitados ou consumidos com moderação, 

facilitando a compreensão da população (WHO 2003; USDA, 2010; PEREIRA et al., 2012). As 

informações contidas no guia devem ser compreendidas pela população, caso contrário, 

provavelmente não conseguirá atingir os seus objetivos. A Organização Mundial de Saúde no 

documento que direciona a formulação de guias alimentares para os diversos países do 

mundo, recomenda que o guia deva ser elaborado considerando um nível de leitura 

equivalente a 4 a 5 anos de educação primária, para países industrializados (WHO, 1998). 

Referências bibliográficas: 

ASTRUP A, DYERBERG J, SELLECK M et al. Obes Rev 2008;9(Suppl. 1):48-52. 

AUNE D, CHAN DSM, LAU R et al. BMJ 2011;343. 
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GENKINGER JM, WANG M, LI R, ALBANES D et al. Ann Oncol 2014;00: 1-10. 

HU FB. Obes Rev 2013;14:606-19. 
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IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. 
Ministério da Saúde. IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento: Rio de Janeiro, 2011. 
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US DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Report of the Dietary Guidelines Advisory Committee on the Dietary 
Guidelines for Americans: to the Secretary of Agriculture and the Secretary of Health and Human Services. 
Washington, DC: USDA and US DHHS, 2010. 

WHO/ FAO. Preparation and use of food-based dietary guidelines. Report of a joint FAO/WHO consultation. 
Geneva: WHO, 1998. 

WHO. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO 
Technical Report Series nº 916. Geneva: WHO, 2003. 

YE EQ, CHACKO SA, CHOU EL et al. J Nutr 2012;142:1304-13. 

Páginas 21 a 30, classificação de processados e ultraprocessados: 

O guia descreve ‘produtos processados’ e ‘ultra processados’ de maneira bastante imprecisa. 
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Justificativa do comentário: 

Parece que o conceito de ‘processamento’ adotado se restringe à adição de ingredientes. Não 

se avalia o grau de manipulação, de intervenção mecânica, de input de energia, ou qualquer 

conjunto de operações necessárias na produção de alimentos e seu impacto no meio 

ambiente para defini-los. Assim, alimentos com grande carga de processamento, como óleos, 

gorduras, açúcar, entre outros, ficam na categoria de ‘produtos alimentícios fabricados pela 

indústria a partir de substâncias únicas extraídas de alimentos’. O guia apresenta uma tabela 

na pág 21, onde tenta resumir o que quer dizer por produtos processados e ultra processados. 

Novamente o conceito de processamento se mantém indefinido, preso aos ingredientes. Na 

definição de ‘alimentos prontos para consumo processados’, considera-se apenas como 

processamento a adição de sal e açúcar, mas nos exemplos aparecem produtos que foram 

claramente fermentados, defumados, a maioria processada termicamente numa combinação 

complexa de processos. Finalmente, nos ‘produtos ultraprocessados’, o guia se atém às 

‘formulações industriais de várias substâncias derivadas de alimentos, em geral com pouco ou 

nenhum alimento inteiro’. Aí são incluídos produtos com poucos ingredientes, e 

processamentos térmicos rápidos e sabidamente seguros, contrariando o que foi definido na 

tabela à pág 21, ao lado de produtos que atendem ao definido anteriormente. Os próprios 

autores definem o pão como alimento ‘ultraprocessado’ em trabalho recente (MONTEIRO et 

al, 2010) e como ‘produto processado pronto para consumo’ neste guia. Enfim, ao olhar esta 

classificação parece que não há como serem enquadrados os alimentos em função do grau de 

processamento, a não ser perguntando aos autores. Dessa forma, esta classificação tal como 

apresentada é inútil, assim como todas as considerações ulteriores sobre ‘alimentos 

ultraprocessados’ ficam prejudicadas, pois a maioria refere-se à sua composição e algumas ao 

processamento e na totalidade dos casos são afirmações negativas e sem sustentação 

adequada. 

O guia pode ainda confundir o leitor em relação aos aspectos de valor nutricional e segurança 

dos alimentos preparados em domicílio frente aos alimentos industrializados, pois assume 

tom bastante negativo a processos que são fundamentais para que alimentos transportados 

a longas distâncias, ou mesmo consumidos localmente, sejam seguros (inócuos). O guia 

parece assumir que os leitores tem conhecimento suficiente de microbiologia e tecnologia de 

alimentos para analisar efeitos benéficos e maléficos de parâmetros de processos de 



GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA (VERSÃO 2014) - COMENTÁRIOS 19 

 

conservação (sejam térmicos, por adição de sal, por defumação ou adição de 

coadjuvantes/aditivos) no valor nutricional de alimentos e na saúde (inclusive o efeito da 

ausência destes processos e coadjuvantes de tecnologia). 

Referências bibliográficas: 

MONTEIRO CA; BERTAZZI RL; CLARO RM; CASTRO IRR; CANNON G. Increasing consumption of ultra-processed 

foods and likely impact on human health: evidence from Brazil. Public Health Nutr 2010;14(1) :5–13. 

Página 21 a 30: 

Ao misturarem-se os conceitos de ‘composição’ com o de ‘processamento’ de alimentos, os 

autores prestam um desserviço às tentativas de se entenderem as consequências do 

processamento de alimentos na saúde humana. Estas tentativas tem como objetivo criar 

práticas industriais e políticas públicas consequentes que reduzam este risco, aperfeiçoando 

as técnicas de processamento de alimentos, com evidente impacto na saúde da população. 

Justificativa do comentário: 

Há trabalhos atuais na literatura de esforços multidisciplinares e concertados de especialistas 

em epidemiologia, saúde global, tecnologia de alimentos, para se avaliarem estes impactos 

(considerando uma ‘verdadeira escala de processamento’) e o consumo de alimentos nos 

diferentes países. Destaca-se, entre outras, a iniciativa do ‘Dietary Exposure Assessment Group’ 

da ‘International Agency for Research on Cancer (IARC), WHO, Lyon, France’, que num trabalho 

multiinstitucional e multidisciplinar em vários países Europeus, mostrou a dependência dos 

produtos ‘altamente processados’ (medidos num escala real de processamento) para a 

ingestão de praticamente todos os nutrientes essenciais (SLIMAN et al., 2009). Estes trabalhos 

iniciais são promissores e mostram um caminho complexo de investigação capaz de gerar 

conhecimento científico consistente. Nestes trabalhos o processamento real foi considerado, 

incluindo o processamento doméstico, que, dependendo do grau, apresenta conhecidos 

problemas de destruição de nutrientes e geração de substâncias prejudiciais à saúde, e 

também deve ser também considerado quando o assunto é o processamento de alimentos e 

a saúde. No guia não se atribui nenhum impacto a este tipo de processamento, o que é 

sabidamente incorreto. 

O consumidor atual tem nos supermercados o local preferencial para aquisição de alimentos. 

Nestes estabelecimentos há uma oferta de cerca de 40.000 itens diferentes e a escolha 
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adequada é o primeiro passo para uma alimentação saudável. Outro momento de escolha é o 

da composição da refeição fora de casa, cada vez mais frequente dada a alta urbanização do 

país. Ao confundir ‘composição’ com ‘processamento’, o guia atual não envia uma mensagem 

clara à população de como deve fazer suas escolhas. Esta ênfase na definição de 

processamento de forma errônea para tentar uma classificação de alimentos de acordo com 

estes conceitos enviesados atrapalhará qualquer tentativa de esclarecimento sobre estas 

questões. Dessa forma, o guia contraria dois de seus princípios iniciais. O de ‘informar 

adequadamente os consumidores para sua empoderação e ação política’, e o de que ‘Guias 

Alimentares são baseados em múltiplas evidências’, uma vez que somente literatura dos 

próprios autores são usadas na conceituação e classificação de alimentos com base no 

processamento. 

Referências bibliográficas: 

SLIMANI N et al. Contribution of highly industrially processed foods to the nutrient intakes and patterns of 
middle-aged populations in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study. Eur J Clin 
Nutr 2009;63:S206-25. 

Página 27, 55º parágrafo, linhas 11 a 16: 

“Dito de modo bastante simplificado, essas estruturas tendem a subestimar as calorias que provêm de 

produtos prontos para consumo e, nesta medida, a sinalização de saciedade após a ingestão desses 

produtos não ocorre ou ocorre tardiamente.” 

No primeiro parágrafo (pág. 27) a afirmação “Dito de modo bastante...”, abrange todos os 

alimentos classificados como “ultraprocessados”, sendo que essa evidência só é observada 

para calorias ingeridas na forma líquida, conforme mencionado de forma correta no quadro 

“Atributos dos produtos ultraprocessados que favorecem a obesidade” (pág. 28), no entanto, 

não é consenso na literatura. 

Justificativa do comentário: 

Não há consenso na literatura que as calorias ingeridas na forma líquida conferem menor 

saciedade, contribuindo para o ganho de peso (DREWNOWSKI e BELLISLE, 2007; ALLISON, 

2014). 

Referências bibliográficas: 

ALLISON DB. Liquid calories, energy compensation and weight: what we know and what we still need to learn. 
Br J Nutr 2014; 11: 384-86. 

DREWNOWSKI A, BELLISLE F. Liquid calories, sugar, and body weight. Am J Clin Nutr 2007; 85:651-61. 
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Página 27, 58º parágrafo: 

“Para que se tenha uma idéia da concentração de energia por volume dos produtos ultraprocessados, 

vamos considerar, como comparação, um prato de arroz com feijão que tenha duas partes de arroz 

para uma parte de feijão. Este prato fornece cerca de 130 calorias (kcal) por 100 gramas, ou seja um 

pouco mais de uma caloria por grama.” 

Neste parágrafo a comparação é de difícil compreensão, afinal, a exemplificação em gramas 

dificulta o entendimento, sendo mais viável, a utilização de medidas caseiras. 

Além disso, rever grafia da palavra “idéia”. 

Justificativa do comentário: 

Visto que um dos pontos importantes para o sucesso de um guia alimentar é a 

compreensibilidade da população, sugere-se que a abordagem em medidas caseiras facilitaria 

o entendimento dos leitores (WHO, 1998). 

No novo acordo ortográfico da língua portuguesa, palavras paroxítonas que possuem ditongos 

abertos (ei, oi) não são acentuadas. 

Referências bibliográficas: 

WORLD HEALTH ORGANIZATION/ FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 
Preparation and use of food-based dietary guidelines. Report of a joint FAO/WHO consultation. Geneva: 
WHO, 1998. 

Página 28, item “hiper-sabor”: 

“Com a ‘ajuda’ de açúcares, gorduras, sal e uma gama enorme de aditivos, produtos prontos 

ultraprocessados são formulados para que sejam extremamente atraentes, quando não para induzir 

hábito ou mesmo para criar dependência” 

Causa preocupação a afirmação comentada acima. 

Justificativa do comentário: 

Alimento não é droga e não há evidências que fundamentem a relação entre alimento e vício. 

Foram publicados estudos em animais, sobre o efeito “hedônico” de alimentos com alto 

teores de açúcares e gorduras (ou ainda alcaloides como a cafeína) (HOEBEL et al., 2009), e 

estudos que identificam quais as regiões do cérebro humano que reagem à ingestão de 

alimentos que causam prazer, e quais são os neurotransmissores envolvidos (SHRINER, 2013). 

O fato é que está bem estabelecido que a comida é uma das formas universais de prazer, e o 

seu estudo é um dos métodos experimentais mais acessíveis para a neurociência do prazer. O 

prazer tem um papel central na sobrevivência e procriação e, portanto, os prazeres sensoriais 
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associados à ingestão de alimentos, bem como do sexo, são fundamentalmente básicos para 

a sobrevivência da espécie humana. Em adição a estes prazeres sensoriais e sociais de base, 

há um grande número de prazeres de ordem superior que são proeminentes em seres 

humanos, incluindo o monetário, o artístico, o musical, os prazeres altruístas, e os 

transcendentes. Tais prazeres dependem da aprendizagem e podem ser conceituados como 

combinações de dimensões superiores dos prazeres básicos e, como tal, utilizarem alguns dos 

mesmos mecanismos cerebrais (BERRIDGE et al., 2008). 

Enfim, a simplificação de algo tão complexo propiciará a confusão dos leitores, ao invés de 

auxiliar na adoção de um padrão de alimentação saudável, que deve ser o objetivo do guia. 

Caberia aqui colocar a preocupação de que, o guia, ao tentar eximir as pessoas da 

responsabilidade pelas escolhas que fazem, e responsabilizar a indústria e o processamento 

de alimentos, trilha um perigoso caminho para a “tutela” dos cidadãos pelo Estado. 

Referências bibliográficas: 
BERRIDGE KC; KRINGELBACH ML. Affective neuroscience of pleasure: reward in humans and animals. 

Psychopharmacol 2008;199:457-80. 

HOEBEL BG; AVENA NM; BOCARSLY M; RADA, P. Natural addiction: a behavioral and circuit model based on sugar 

addiction in rats. J Addict Med 2009;3(1):33-41. 

SHRINER RL. Food addiction: detox and abstinence reinterpreted? Exp Gerontol 2013;48(10): 1068-74 

 



 

Capítulo 3 – Alimentos e preparações culinárias 

Parte 1 

Página 33, título do capítulo: 

Sugere-se alterar o título “Alimentos e preparações culinárias” para “O que comer: 

recomendações específicas para a população brasileira”. 

Justificativa do comentário: 

O título “Alimentos e preparações culinárias” é abrangente, não especifica para o leitor o que 

o capítulo aborda. Os títulos dos demais capítulos (Princípios, Recomendações gerais, Como 

comer, Compreendendo e superando obstáculos) são mais objetivos e claros. 

Página 34, 4º parágrafo: 

“Como já dissemos neste Guia, com exceção do leite materno nos primeiros seis meses de vida, nenhum 

alimento sozinho proporciona aos seres humanos a densidade de energia e de nutrientes que seu 

organismo requer. Por isso, a espécie humana desenvolveu a capacidade de ingerir e aproveitar uma 

enorme variedade de alimentos. Por isso, a primeira recomendação deste Guia é o consumo regular de 

vários tipos de alimentos.” 

Sugere-se substituir a palavra “densidade”(4ª linha) por “quantidade”. 

Justificativa do comentário: 

A expressão “densidade de energia e de nutrientes” não é a popularmente conhecida. 

Página 34, 5º parágrafo: 

“Mas quais alimentos, em que combinações e em que proporções, preparados como e consumidos com 

qual frequência?” 

Os questionamentos apresentados não são respondidos no guia. Sugere-se que os itens 

proporções e frequência de consumo sejam abordados no guia. 

Justificativa do comentário: 

Compreende-se que este guia não utilizou como princípios a explicitação de quantidades e a 

variação de quantidades, como o guia anterior (BRASIL, 2006), considerando a variação das 

necessidades nutricionais segundo diversos fatores, a complexidade desse tipo de 

recomendação e o princípio de que a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. 
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Contudo, em vários trechos é ressaltada a importância da quantidade de alimentos, produtos 

prontos para consumo, e há recomendações gerais relacionadas a este atributo (ex.: página 9, 

9º parágrafo, página 12, 30º parágrafo, página 18, 17º parágrafo; página 21, 3ª 

recomendação). Porém, a população não possui condições de definir o que é “pequena 

quantidade” de alimentos prontos para consumo, por exemplo, mas seria auxiliada se 

houvesse esclarecimento simples sobre proporção e frequência de consumo de alimentos (o 

que não restringiria a relação entre alimentação e saúde à ingestão de nutrientes). E para 

conhecer suas necessidades/recomendações de quantidades específicas, o indivíduo poderia 

procurar ajuda de profissional habilitado. Assim, acredita-se que seja relevante complementar 

as orientações fornecidas com informações sobre proporções e frequência de consumo de 

alimentos. 

Referências bibliográficas: 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE; DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. Guia 

alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável. / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 210p. 

Página 34, 9º parágrafo, 8ª linha: 

“Como vimos no capítulo sobre os princípios norteadores deste Guia, a ingestão de nutrientes não é a 

única dimensão da alimentação capaz de influenciar a saúde e o bem-estar das pessoas. Os alimentos 

em sua integralidade, a combinação entre alimentos distintos e o valor simbólico de preparações 

culinárias singulares são igualmente importntes. A dimensão social da alimentação, relacionada à 

convivência com os outros e abordada em detalhe no próximo capítulo, igualmente tem consequências 

para a saúde e o bem-estar das pessoas.” 

Palavra com erro de digitação: “importntes”. 

Justificativa do comentário: 

Necessidade da correção da palavra digitada com erro. 

Página 37, 22º parágrafo e página 41, 34º parágrafo: 

“Na seleção das refeições, para atender o desejável consumo regular de legumes e verduras (pouco 

consumidos em todo o Brasil), foram selecionados almoços e jantares onde havia a presença de pelo 

menos um desses alimentos. Do lado oposto, carnes vermelhas (excessivamente consumidas em todo 

o Brasil) foram limitadas a um terço dos almoços e jantares.” (p. 37) 

“Carnes vermelhas (de boi ou de porco) estão restritas a um terço das refeições, priorizando-se cortes 

magros e preparações grelhadas ou assadas. Visando ilustrar opções de alimentos para substituir 
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carnes vermelhas, selecionamos refeições onde havia a presença de preparações grelhadas, assadas 

ou ensopadas de frango ou peixe, ovos (omelete) ou legumes (abóbora com quiabo).” (p. 41) 

Nesses parágrafos não está clara a limitação mencionada à porção de carnes. Sugere-se 

explicar melhor. 

No parágrafo mencionado da página 41, não foi colocado nenhuma leguminosa na 

substituição da carne. Sugere-se alterar nas figuras e no texto (abóbora com quiabo por 

alguma leguminosa). 

Sugestão: 
(p. 37) Do lado oposto, carnes vermelhas (excessivamente consumidas em todo o Brasil) foram 

limitadas nos almoços e jantares apresentados. 

(p. 41) Visando ilustrar opções de alimentos para substituir carnes vermelhas, selecionamos 

refeições onde havia a presença de preparações grelhadas, assadas ou ensopadas de frango 

ou peixe, ovos (omelete) ou leguminosas (como soja, tremoço, lentilha, ervilha). 

Justificativa do comentário: 

Este trecho está de difícil entendimento, pois o texto fala em um terço dos almoços e jantares 

apresentados. Não dá para entender o porquê de um terço das preparações apresentam carne 

vermelha e as demais não. Parece que esta deve ser a frequência consumida. Os trechos 

necessitam ser reescritos, para deixar clara a quantidade de carne. 

Para substituir a carne por alimentos de origem vegetal, os melhores substituintes são as 

leguminosas, conforme composição nutricional da tabela brasileira de composição de 

alimentos (TACO), e não legumes. 

Páginas 38 a 43: 

Ilustrações. 

No texto é ressaltado que as refeições apresentadas mostram apenas combinações de 

alimentos, porém a população pode interpretar as ilustrações como recomendação de 

proporção também. 

Justificativa do comentário: 

A ilustração é um recurso comumente utilizado pela população como fonte de informação 

primária. Todas as refeições apresentadas devem ser revistas, pois a população pode 

interpretar as ilustrações de várias formas, considerando a proporção e frequência dos 
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alimentos por exemplo, ou seja se a intenção do Guia é não ser prescritivo a ilustração aponta 

no sentido oposto, é prescritiva em termos de quantidade, porcionamento, combinações e 

relacionamento entre as refeições. 

Página 40, 1º parágrafo, 2ª a 5ª linhas: 

“Nas demais refeições, frango, peixe, ovos e vários tipos de preparações de legumes e verduras 

‘substituem’ as carnes vermelhas.” 

Neste parágrafo não foi colocada leguminosas na substituição da carne. Sugere-se alterar no 

texto (sopa de legumes por sopa de feijão com legumes). 

Sugestão: 

“Nas demais refeições, frango, peixe, ovos, feijões ‘substituem’ as carnes vermelhas.” 

Justificativa do comentário: 

Para substituir a carne por alimentos de origem vegetal, os melhores substituintes são as 

leguminosas, conforme composição nutricional da tabela brasileira de composição de 

alimentos (TACO), e não legumes. 

Parte 2 

Página 45, 51º parágrafo, 6ª e 7ª linhas: 

“Como em todas as preparações de alimentos, deve-se atentar para o uso moderado de óleo e de sal 

no feijão. Use o óleo vegetal de sua preferência – soja, milho, girassol, canola – mas use sempre na 

menor quantidade possível para não aumentar o teor de calorias da preparação e para evitar diluir o 

seu teor de nutrientes. Uma colher de sobremesa de óleo por xícara de feijão é mais...” 

No último parágrafo (página 45), o trecho “para evitar diluir o seu teor de nutrientes” não 

parece ser o mais apropriado. Sugere-se retirar o trecho. 

Justificativa do comentário: 

O trecho não é de fácil compreensão para população geral, além disso, na tentativa de explicar 

conceitos mais específicos à população, a linguagem não transmite a informação da forma 

mais correta. Apesar de ocorrer uma “diluição” de alguns nutrientes, a adição de óleo no 

preparo dos feijões acrescenta gorduras, consequentemente calorias, mas adiciona também 

outras vitaminas, em especial, vitaminas lipossolúveis. 
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Página 45 a 47: 

“... Uma colher de sobremesa de óleo por xícara de feijão é mais...” (pág. 45, última linha) 

“... controlada. Para cada xícara de feijão, meia colher de café de sal...” (pág. 46, 51º parág., 3ª e 4ª 

linhas) 

“...Para preparar uma xícara de arroz, é adequado...” (pág.47, 57º parág.) 

A menção, no decorrer do texto, de utensílios de uso rotineiro nas preparações de alimentos 

como xícaras, copos, colheres de servir, sopa, sobremesa, chá e café, não é de fácil 

compreensão para determinados públicos. Sugere-se adicionar a informação completa no 

texto (Ex.: xícara de chá, ao invés de, apenas “xícara”), além de um adendo com figuras 

representativas (fotos) desses utensílios e de outros mencionados no guia. 

Justificativa do comentário: 

Espera-se evitar erros e confusões quanto ao uso dos utensílios, principalmente, porque o 

guia, em diversos momentos, recomenda o uso específico de alguns utensílios (Ex: “meia 

colher de café de sal”). 

Página 46: 

“Feijões (e as demais leguminosas) são excelentes fontes de proteína, fibras, vitaminas do complexo B 

e minerais, como ferro, zinco e cálcio. O alto teor de fibras e uma quantidade moderada de calorias por 

volume conferem a esses alimentos um alto poder de saciedade, que evita que se coma mais do que o 

necessário.” 

No último parágrafo (página 46), o guia menciona que feijões e as demais leguminosas são 

excelentes fontes de cálcio. Sugere-se retirar o nutriente cálcio e o uso do adjetivo “excelente”. 

Justificativa do comentário: 

A consulta da tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) mostra que feijões e outras 

leguminosas cozidas não são fontes de cálcio. Além disso, o uso do termo “excelente” não se 

aplica a todos os nutrientes listados, e deve-se considerar que o teor de fitato presente nos 

feijões interfere na biodisponibilidade dos minerais. 

Página 48, 62º parágrafo, 3ª a 6ª linhas: 

“... Combinados ao feijão ou outra leguminosa, cereais constituem também uma fonte de proteína de 

excelente qualidade.” 

Sugere-se reescrever o trecho. 
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Sugestão: 

Combinados ao feijão ou outra leguminosa, cereais constituem também uma importante 

fonte de proteína de boa qualidade”. 

Justificativa do comentário: 

Evitar uso de adjetivos como “excelente”, pois transmite ao texto uma opinião muito pessoal 

e pouco científica se não explicar ou comparar os valores para embasar a afirmação. 

Página 48, 63º parágrafo: 

“Cereais polidos excessivamente, como o arroz branco e os grãos de trigo usados na confecção da 

maioria das farinhas de trigo, apresentam menor quantidade de fibras e micronutrientes. Por esta 

razão, versões menos processadas desses alimentos devem ser preferidas, como o arroz integral e a 

farinha de trigo integral. O arroz parboilizado (descascado e polido após permanecer imerso em água) 

é também uma boa alternativa por seu conteúdo nutricional mais próximo do arroz integral e por ter 

propriedades sensoriais mais próximas do arroz branco.” 

Sugere-se substituir a palavra “micronutrientes” por vitaminas e minerais. 

Justificativa do comentário: 

O uso de termo mais técnico pode dificultar a leitura e compreensão do texto. 

Página 49, 64º parágrafo: 

“Este grupo inclui mandioca ou aipim, batata ou batata inglesa, batata-doce, batata-baroa ou 

mandioquinha, cará e inhame.” 

Sugere-se também adicionar a palavra macaxeira como sinônimo de mandioca. 

Justificativa do comentário: 

Adequação dos termos considerando as diferenças regionais. 

Página 49, 68º parágrafo: 

“Na preparação de raízes e tubérculos, como na preparação de todos os alimentos, vale a mesma 

recomendação quanto ao uso moderado de óleo e de sal. Raízes e tubérculos devem ser 

preferentemente cozidos ou assados, pois quando fritos absorvem uma grande quantidade de 

gordura...” 

Da 5ª a 7ª linhas, “...pois quando fritos absorvem uma grande quantidade de gordura” sugere-

se alterar o trecho. 
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Sugestão: 

“...pois quando fritos absorvem grande quantidade de óleo e gordura. 

Justificativa do comentário: 

Os alimentos absorvem o alimento no qual foram imersos e fritos, neste caso gordura ou óleos, 

e consequentemente, a preparação terá aumento do valor nutricional, principalmente de 

gorduras e outros compostos. 

Página 49, 69º parágrafo: 

“Raízes e tubérculos são importantes fontes de carboidratos e fibras. A batata inglesa e a batata--doce 

fornecem vitamina C e a batata-doce é rica em precursores da vitamina A.” 

A citação da informação “....bata-doce é rica em precursores da vitamina A” não é muito 

apropriada. Recomenda-se retirar a frase ou substituir por [...batata-doce contém precursores 

da vitamina A], ou ainda, [...algumas variedades de batata-doce, em particular aquelas de 

polpa amarela intensa ou alaranjada, são ricas em precursores da vitamina A.]. 

Justificativa do comentário: 

Não se sabe quais tabelas de composição de alimentos os autores do guia basearam sua 

orientação. No entanto, referências de tabelas de composição de alimentos nacional e 

internacional, não relata batata-doce, especialmente as variedades mais consumidas no Brasil 

de polpa branca, como rica em precursores de vitamina A. Apenas algumas espécies de batata-

doce (polpa amarela intensa e alaranjada) são ricas em precursores da vitamina A. Todavia, 

essas espécies não são encontradas e consumidas no país para considerar essa informação 

relevante no guia. 

Página 50, 70º parágrafo, 3ª linha: 

“A diversidade de legumes e verduras é imensa no Brasil: abóbora ou jerimum, abobrinha, acelga, 

agrião alface, almeirão, berinjela, beterraba, brócolis...” 

Falta uma vírgula separando o agrião do alface (sem a vírgula, parece um tipo de agrião). 

Justificativa do comentário: 

Evitar confusão na leitura. 

Página 50, 74º parágrafo, 3ª linha: 
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“Legumes e verduras são alimentos excepcionalmente saudáveis. São excelentes fontes de fibras, de 

vitaminas e minerais e de vários compostos bioativos que contribuem para a prevenção de várias 

doenças. São alimentos que possuem alta densidade de nutrientes e baixa concentração de calorias, 

características que os tornam ideais para a prevenção do consumo excessivo de energia e da obesidade 

e das doenças crônicas associadas a esta condição, como as doenças do coração e o diabetes.” 

A expressão “compostos bioativos” é técnica. Sugere-se repensar o uso do termo, 

especialmente sem explicação. 

Justificativa do comentário: 

O termo mais técnico não fica claro a pessoas que não são envolvidas com nutrição. Pode 

distanciar o leitor e dificultar a compreensão. 

Página 50, 74º parágrafo, 5ª linha: 

“...São alimentos que possuem alta densidade de nutrientes e baixa concentração de calorias...” 

Sugere-se substituir o termo “alta densidade de nutrientes” 

Sugestão: 

São alimentos que possuem boa quantidade de nutrientes... 

Justificativa do comentário: 

Termo que pode ser de difícil entendimento para a população geral. 

Página 51: 

Seria interessante algum comentário a cerca da diferente composição entre as frutas, ex: 

frutas com grande quantidade de gorduras, como o abacate, que não deve ter o consumo tão 

frequente assim. 

Justificativa do comentário: 

Pode passar a impressão errada de que se pode (e se deve) comer qualquer fruta em qualquer 

quantidade. O estímulo ao consumo é excelente, mas vale o comentário, para o próprio 

conhecimento da população e maior liberdade na escolha. 
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Página 51, 78º parágrafo, 4ª linha: 

“Assim como legumes e verduras, as frutas são alimentos excepcionalmente saudáveis. São fontes de 

fibras e de várias vitaminas e minerais e, também, de compostos bioativos que promovem a saúde e 

previnem doenças.” 

A expressão “compostos bioativos” é técnica. Sugere-se repensar o uso do termo, 

especialmente sem explicação. 

Justificativa do comentário: 

O termo mais técnico não fica claro a pessoas que não são envolvidas com nutrição. Pode 

distanciar o leitor e dificultar a compreensão. 

Página 51, 79º parágrafo: 

“Sucos naturais de fruta nem sempre proporcionam os mesmos benefícios da fruta inteira. Fibras e 

muitos nutrientes podem ser perdidos no seu preparo e o poder de saciedade dos sucos é sempre menor 

do que o da fruta inteira. Por isso, a substituição de frutas por sucos, mesmo sendo naturais, deve ser 

restrita a uma das refeições do dia, por exemplo no café da manhã.” 

Sugere-se suprimir a última frase: ...”Por isso, a substituição de frutas por sucos...” 

Justificativa do comentário: 
Não há embasamento teórico para a afirmação. 

Página 52: 

No caso das castanhas, sugere-se alguma referência à quantidade ou vezes ao dia que se 

recomenda a ingestão. 

Justificativa do comentário: 

O consumo exagerado pode trazer mais malefícios do que benefícios, em especial quando se 

comunica à população que as castanhas só possuem gorduras saudáveis. É importante 

estimular o seu consumo, também pela quantidade de minerais presentes, mas o consumo 

excessivo, por exemplo, da castanha do Brasil, pode predispor ao risco de intoxicação por 

selênio. 

Página 53: 

“grupo dos Leites e iogurtes” 

Sugere mudar o nome deste grupo. 
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Sugestão 

Grupo dos leites e derivados 

Justificativa do comentário: 

Existem outros alimentos do grupo que não são contemplados na terminologia usada no guia, 

como queijos. 

Página 53: 

O guia aborda superficialmente a composição do leite, queijos, iogurtes e coalhadas, e suas 

recomendações quanto à ingestão. 

Justificativa do comentário: 

O texto enfatiza a alta concentração de gorduras saturadas neste grupo de alimentos e seus 

riscos para a saúde. Apesar da gordura contida no leite e derivados ser na maioria saturada, 

há que reconhecer que nem toda a gordura saturada é igual, e parte destes ácidos graxos, por 

serem de cadeia curta, não possuem o mesmo efeito hipercolesterolêmico. 

Cerca de um terço da gordura presente no leite e derivados é monoinsaturada, o restante é 

principalmente saturada, na forma de ácido butírico, cáprico, láurico e oléico (MÅNSSON, 

2008). Os ácidos graxos saturados são normalmente associados com risco aumentado de 

doença cardiovascular devido ao aumento do colesterol que podem provocar. No entanto, 

estudos têm indicado que este efeito não se aplica a todos os ácidos graxos saturados do leite 

(KATHERINE et al., 2012; EBRINGER; FERENCÍK; KRAJCOVIC, 2008). Na verdade, alguns deles, 

como o ácido oléico, podem reduzir os níveis séricos de colesterol total, de LDL e triglicérides 

plasmáticos, diminuindo assim o risco de doenças cardiovasculares (EBRINGER; FERENCÍK; 

KRAJCOVIC, 2008; TURCK, 2013). 

Estudos mostram que outros ácidos graxos de cadeia curta presentes no leite possuem efeitos 

benéficos à saúde, como o ácido butírico que apresenta atividade anticarcinogênica 

(EBRINGER; FERENCÍK; KRAJCOVIC; MASLOWSKI et al., 2009), o ácido cáprico que mostrou 

atividade antiviral e antibacteriana (EBRINGER; FERENCÍK; KRAJCOVIC, 2008; NEYTS et al., 

2000) e o ácido láurico com sua atividade anticárie e antiplaquetária (EBRINGER; FERENCÍK; 

KRAJCOVIC, 2008; BATOVSKA et al., 2009). Leites e derivados também apresentam ácido 

linoleico conjugado (CLA), gordura trans que está associada à redução da adiposidade, 



GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA (VERSÃO 2014) - COMENTÁRIOS 33 

 

aumento da massa magra, e possui atividade anticarcinogênica (EBRINGER; FERENCÍK; 

KRAJCOVIC, 2008; GIBSON, 2011). 

Além de serem ricos em vitamina A, como o texto do guia alimentar enfatiza, leite e derivados 

também são uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, particularmente em vitamina 

B12, cuja deficiência é a principal causa da anemia megaloblástica, que apresenta prevalência 

crescente na faixa etária de 25 a 60 anos, e acomete cerca de 10% da população acima de 65 

anos (DROR; ALLEN, 2014; XAVIER et al., 2010; GAUCHERON, 2011). 
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Página 53: 

Outro ponto importante que deve ser discutido e reavaliado no texto, referente ao grupo dos 

leites e iogurtes, diz respeito à frase "Essas pessoas (intolerantes à lactose), e outras que 

preferirem não consumir leite, devem procurar aumentar o consumo de outras fontes de 

cálcio, como feijões e verduras de folha", dado que tal substituição, pura e simples, não 

consegue suprir as necessidades diárias de cálcio. 
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Sabe-se que a incidência e prevalência da osteoporose e de fraturas por fragilidade óssea 

aumentam com a idade e que desempenham importante impacto sobre a maior taxa de 

morbidade e mortalidade, especialmente em idosos. No Brasil, dados epidemiológicos 

mostram que a osteoporose é tão prevalente quanto hipertensão arterial e dislipidemia, 

acometendo cerca de 30% das mulheres na pós-menopausa, sendo considerada um problema 

de saúde pública (PINHEIRO et al., 2009; CLARK et al., 2009). Descreve-se que de 15 a 30% dos 

pacientes com fratura de fêmur morrem durante o primeiro ano após o evento, geralmente 

por complicações decorrentes da fratura, como infecção, trombose venosa e úlceras de 

pressão, ou por doenças associadas, especialmente as cardiovasculares. Além disso, possuem 

maior risco de se tornarem dependentes ou institucionalizados após a fratura (PINHEIRO, 

2008). 

A osteoporose apresenta um grande impacto financeiro aos nossos cofres públicos. Os gastos 

do Sistema Único de Saúde (SUS) com internações por fraturas osteoporóticas no Brasil são 

elevados e crescentes. No ano de 2006, os custos foram da ordem de R$ 38.239.634,79, 

enquanto em 2008 somaram R$ 43.564.378,10, contribuindo com 2% dos gastos totais com 

internação de idosos (BORTOLON; ANDRADE; ANDRADE, 2011). Entre beneficiários do setor 

privado de assistência à saúde dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a 

estimativa do custo direto com hospitalização para tratamento de fraturas no período entre 

2003 e 2004 foi de R$ 12 milhões (ARAUJO; OLIVEIRA; BRACCO, 2005). Além disso, os custos 

relacionados ao tratamento medicamentoso representam cerca de 9% da renda familiar 

mensal (KOWALSKI; SZENJFELD; FERRAZ, 2004). 

Justificativa do comentário: 

A nutrição desempenha um papel fundamental na redução do risco de osteoporose, por seu 

efeito sobre todos os fatores relacionados à fragilidade óssea, principalmente no 

desenvolvimento e na manutenção da massa óssea. Estudos epidemiológicos mostram que 

uma adequada ingestão de cálcio durante a vida pode reduzir o risco de fraturas em até 60% 

(HEANEY, 1992). 

Na tabela brasileira de composição de alimentos (TACO), a quantidade de cálcio em 100 g de 

feijão cozido é de 27 mg no feijão carioca, 29 mg no feijão preto, 23 mg no feijão rosinha. Ao 

consideramos uma porção média de feijão = 140 mg (1 concha cheia), a quantidade de cálcio 

em 1 concha será de 38 mg. Em 100 mL de leite a quantidade de cálcio é 123 mg. Se a porção 
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média de leite é 200 mL, a quantidade de cálcio ingerida será 283 mg, ou seja 86% a mais de 

cálcio. Quanto à biodisponibilidade de cálcio em vegetais verde escuros, é bem conhecido que 

esta é inferior aos produtos lácteos. Weaver; Proulx; Heaney (1999), identificou que a fração 

de absorção de cálcio do espinafre é de apenas 5%, da couve é 49%. Porém 1 porção de couve 

cozida (1 xícara de chá) tem 120 mg de cálcio portanto a absorção será 60 mg. Comparando o 

leite, cuja fração de absorção é 32%, mas tem 283 mg de cálcio, a quantidade absorvida será 

94 mg, ou seja aproximadamente 40% a mais. Considere-se ainda a porção média ingerida de 

alimentos como a couve, raramente irá ultrapassar o acima descrito, enquanto o leite é 

consumido em maiores quantidades. Sendo assim, leite e produtos lácteos são os principais 

alimentos que contribuem para uma adequada ingestão diária de cálcio. 

Referências bibliográficas: 
PINHEIRO MM, CICONELLI RM, MARTINI LA, FERRAZ MB. Clinical risk factors for osteoporotic fractures in brazilian 

women and men: the brazilian osteoporosis study (BRAZOS). Osteoporos Int 2009; 20 (3): 399-408. 

CLARK P, CONS-MOLINA F, DELEZE M, RAGI S, HADDOCK L, ZANCHETTA JR, JALLER JJ, PALERMO L, TALAVERA JO, 

MESSINA DO, MORALES-TORRES J, SALMERON J, NAVARRETE A, SUAREZ E, PÉREZ CM, CUMMINGS SR. The 

prevalence of radiographic vertebral fractures in Latin American countries: the Latin American Vertebral 

Osteoporosis Study (LAVOS). Osteoporos. Int. 2009; 20 (2): 275-82. 

PINHEIRO MM. Mortalidade após fratura por osteoporose. Arq Bras Endocrinol Metabol 2008; 52 (7): 968-69. 

BORTOLON PC, ANDRADE CL, ANDRADE CA. [Characteristics of hospital admissions in the Unified National Health 

System for osteoporotic hip fracture in elderly people in Brazil, 2006-2008]. Cad Saude Publica. 2011;27(4):733-

42.  

ARAUJO DV, OLIVEIRA JH, BRACCO OL. [Cost of osteoporotic hip fracture in the Brazilian private health care 

system]. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2005;49(6):897-901. 

KOWALSKI SC, SZENJFELD VL, FERRAZ MB. Resource utilization in postmenopausal osteoporosis without incident 

fractures. J Rheumatol. 2004; 31 (5): 938-42. 

HEANEY RP. Calcium in the prevention and treatment of osteoporosis. J Intern Med. 1992;231:169-80. 

WEAVER CM, PROULX WR, HEANEY R. Choices for achieving adequate dietary calcium with a vegetarian diet. Am 

J Clin Nutr. 1999;70(3 Suppl):543S-548S. 

Página 53: 

Outro ponto que merece atenção no manual é o termo "ultraprocessado". Este termo deve 

ser utilizado com cautela quando se trata do leite, pois o mesmo termo é utilizado para leites 

que passam pelo tratamento UAT (ultra alta temperatura). 

Justificativa do comentário: 
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Conforme a legislação brasileira, o leite de vaca destinado para consumo humano direto não 

pode apresentar adição de nenhum aditivo (GESEA, 2014). Assim sendo, mesmo o leite 

ultraprocessado, isto é, o leite que recebeu tratamento UAT, deve ter sua ingestão estimulada. 

O uso de aditivos visa melhorar e normalizar as características do leite. Porém, se a adição for 

verificada, o produto não pode ser classificado como leite, e sim, produto à base de leite 

(GESEA, 2014). Apenas neste caso, sua ingestão deve ser minimizada ou evitada. 

Estudos científicos comprovam que existe uma alta prevalência de osteoporose e inadequada 

ingestão de cálcio em nossa população, que a adequada ingestão de cálcio durante toda a vida 

diminui o risco de osteoporose, e que leite e derivados são as principais fontes de ingestão de 

cálcio. Porém, no referido manual, recomenda-se o consumo de alimentos com baixa 

biodisponibilidade deste mineral como substituição à ingestão de leite e derivados, e enfatiza, 

de maneira equivocada, a alta concentração de gorduras saturadas que estes alimentos 

apresentam. No seu papel de apoiar as ações de Educação Alimentar e Nutricional no SUS, 

contribuindo para a segurança alimentar e nutricional, o Ministério da Saúde, em seus 

manuais, deveria estimular a ingestão de leite e derivados, incluindo os queijos "magros", ao 

invés de desestimulá-los, e ressaltar os efeitos benéficos dos diferentes nutrientes que 

compõem este grupo de alimentos. 

Referências bibliográficas: 
GESEA - Grupo de Extensão para Segurança do Alimento / ESALQ-USP. Conheça mais do leite que você toma. 

http://www.esalq.usp.br/gesea/artigos_detalhes.php?recordID=NXXXM. Acessado em 09/03/2014. 

Página 54, 92º parágrafo: 

“Carnes de boi e de porco, assim como outras carnes vermelhas (carnes de cabrito, carne de cordeiro) 

são muito apreciadas no Brasil e são consumidas com muita frequência em todos os grupos da 

população” 

Sugere-se que coloque a informação de que o consumo é elevado, conforme dados da 

Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-2009. 

Sugestão: 

Carnes de boi e de porco, assim como outras carnes vermelhas (carnes de cabrito, carne de 

cordeiro) são muito apreciadas no Brasil e são consumidas com muita frequência e em grande 

quantidade em todos os grupos da população. 

Justificativa do comentário: 
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Sugere-se que coloque a informação de que o consumo é elevado conforme dados da POF 

2008-2009, e que haja uma referência de consumo, a fim de que a população tenha ideia do 

que é consumo elevado. Há uma recomendação americana para prevenção de câncer, que 

indica uma ingestão máxima de 500 g/semana de carne vermelha e processada, limitando a 

ingestão da processada. 

Página 54, 93º parágrafo, 8ª a 11ª linhas: 

“Além disso, há evidências convincentes de que o consumo excessivo de carnes vermelhas pode 

aumentar o risco de câncer de intestino.” 

Sugere-se que coloque a informação de que carnes processadas também aumentam o risco 

de câncer de intestino. E que há uma recomendação internacional de consumo máximo de 

500g/semana de carne vermelha e processada, limitando a ingestão da processada, a fim de 

que a população tenha uma referência do que é “consumo excessivo” (WCRF, 2007). 

Referências bibliográficas: 

WORLD CANCER RESEARCH FUND/AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH. Food, nutrition, physical 

activity, and the prevention of cancer: a global perspective. Washington, DC: AICR, 2007. 

Sugestão: 

Além disso, há evidências convincentes de que o consumo excessivo de carnes vermelhas e 

processadas pode aumentar o risco de câncer de intestino. Há uma recomendação americana 

para prevenção de câncer, que indica uma ingestão máxima de 500 g/semana de carne 

vermelha e processada, limitando a ingestão da processada. 

Justificativa do comentário: 

O World Cancer Reasearch Fund recomenda o consumo máximo de carnes vermelhas e 

processadas seja de 500 g/semana, limitando a ingestão da processada, a fim de prevenir o 

câncer. 
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Página 54, 93º parágrafo: 

“Além disso, no caso das carnes vermelhas e, também, no caso das demais carnes, procuramos 

selecionar preparações grelhadas, assadas ou ensopadas, que utilizam menos óleo” 

Sugere-se que seja mencionado que o grau de cocção da carne também é um ponto 

importante a ser observado. 

Sugestão: 

Além disso, no caso das carnes vermelhas e, também, no caso das demais carnes, procuramos 

selecionar preparações grelhadas, assadas ou ensopadas, que utilizam menos óleo. 

Lembrando, que as carnes muito bem passadas (com muitos pontos de queimado), que não 

foram marinadas, apresentam substâncias com potencial de aumentar o risco para câncer. 

Justificativa do comentário: 

Há diversos estudos mostrando a relação entre o grau de cozimento e aumento do risco de 

câncer. Sugere-se que seja mencionado que o grau de cocção da carne também é um ponto 

importante a ser observado a fim de evitar o aumento de risco para câncer, assim como 

técnicas simples, como marinar a carne, evita a formação de tais compostos. 

Referências bibliográficas: 
BUTLER LM, SINHA R, MILLIKAN RC, MARTIN CF, NEWMAN B, GAMMON MD, AMMERMAN AS, SANDLER RS. 

Heterocyclic amines, meat intake and association with colon cancer in a population-based study. Am J 
Epidemiol. 2003; 157:434–445. 

KAMPMAN E, SLATTERY ML, BIGLER J, LEPPERT M, SAMOWITZ W, CAAN BJ, POTTER JD. Meat consumed genetic 
susceptibility, and colon cancer risk: a United States multicenter case-control study. Cancer Epidemiology, 
Biomarkers & Prevention. 1999; 8:15–24.  

MARCHAND LL, HANKIN JH, WILKENS LR, PIERCE LM, FRANKE A, KOLONEL LN, SEIFRIED A, CUSTER LJ, CHANG W, 
LUM-JONES A, DONLON T. Combined effects of well-done red meat, smoking, and rapid n-acetyltransferase 2 
and CYP1A2 phenotypes in increasing colorectal cancer risk. Cancer Epidemiol Biomark Prev. 2001;10:1259–
1266. 

MOTOKI I, HIROYUKI K, JUNKO I, RIBEKA T, GERSON H, SANGITA S, LE MARCHAND L, SHOICHIRO T. Heterocyclic 
amines content of meat and fish cooked by Brazilian methods. J Food Compost Anal. 2010;23:61-69. 

NOWELL S, COLES B, SINHA R, MACLEOD S, RATNASINGHE DL, STOTTS C, KADLUBAR FF, AMBROSONE CB, LANG 
NP. Analysis of total meat intake and exposure to individual heterocyclic amines in a case-control study of 
colorectal cancer. Mutation Res. 2002; 507:175–185. 

ROHRMANN S, HERMANN S, LINSEISEN J. Heterocyclic aromatic amine intake increases colorectal adenoma risk: 
findings from a prospective European cohort study. Am J Clin Nutr. 2009; 89:1418-1424. 

SINHA R, CHOW WH, KULLDORFF M, DENOBILE J, BUTLER J, GARCIA-CLOSAS M, WEIL R, HOOVER RN, ROTHMAN 
N. Well-done, grilled red meat increases the risk of colorectal adenomas. Cancer Res. 1999; 59:4320–4324. 
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Página 55, 97º parágrafo: 

“Isso ajuda a explicar a baixa frequência de consumo de peixes no Brasil.” 

Sugere-se colocar o complemento, “com exceção da região Norte”, que possui alto consumo 

de peixes, conforme dados da POF 2008-2009. 

Sugestão: 

Isso ajuda a explicar a baixa frequência de consumo de peixes no Brasil, com exceção da região 

Norte. 

Justificativa do comentário: 

Dados de consumo da POF 2008-2009 mostram que o consumo de peixes na região Norte do 

país é alto e relevante. 

Página 55, 99º parágrafo: 

“Como as carnes de boi, de porco e de frango, peixes são ricos em proteína de alta qualidade e em 

muitas vitaminas e minerais, incluindo em especial o cálcio.” 

Sugere-se explicar melhor que apenas peixe (especificar quais) podem ser considerados ricos 

em cálcio, conforme legislação do que é “alimento rico”, e da composição de minerais 

segundo a tabela brasileira de composição de alimentos (TACO). 

Sugestão: 

Os peixes, assim como as carnes de boi, de porco e de frango, são ricos em proteína de alta 

qualidade e em muitas vitaminas e minerais. Além disso, alguns peixes como lambari, manjuba, 

pescada e sardinha são ricos em cálcio.” 

Justificativa do comentário: 

Verificou-se que para o alimento ser considerado rico, é necessário pelo menos 30% da 

recomendação diária em 100g (Portaria nº 27, de 13 de janeiro de 1998). Segundo a TACO, os 

peixes com mais de 300mg de cálcio/100g são: caranguejo cozido, camarão frito, lambari frito, 

manjuba frito, pescada frita, sardinha assada e frita. 

Páginas 54 e 55: 

Sugere-se colocar no grupo de carnes e ovos, uma observação de que as carnes processadas 

(presunto, linguiça, salsicha, hambúrguer, embutidos, entre outras) devem ser evitadas, 

devido ao seu alto teor de gordura saturada, sódio, nitritos e nitratos. 
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Sugestão: 

O consumo de carne deve ser moderado, principalmente de carne vermelhas e processadas 

(carne de boi, porco, presunto, linguiça, salsicha, hambúrguer, embutidos, entre outras), pois 

elas contêm altos teores de gordura saturada, sódio, nitritos e nitratos, o que pode aumentar 

o risco para doenças do coração e câncer. 

Justificativa do comentário: 

Há diversos estudos mostrando os malefícios do consumo excessivo das carnes processadas, 

devendo ser evitadas, devido ao seu alto teor de gordura saturada, sódio, nitritos e nitratos, 

o que pode aumentar o risco para doenças do coração e câncer. Acredito que o capítulo sobre 

grupo de carnes é o local ideal para isso. 

Referências bibliográficas: 

FERGUSON LR. Meat and cancer. Meat Sci 2010;84:308-13. 

Páginas 54 e 55: 

Sugere-se colocar uma recomendação diária de carne (de qualquer origem: bovina, ave, peixe 

e porco) para população, e sugere-se fazer uma ressalva sobre as carnes brancas também, 

com uma alerta sobre os malefícios do consumo excessivo de qualquer tipo carne, não 

incentivando seu consumo elevado. 

Justificativa do comentário: 

Sabe-se que o consumo de carne (branca e vermelha) é elevado em toda população brasileira 

como mostram dados da POF 2008-2009. Portanto, as pessoas devem ser alertadas que seu 

consumo atual é alto e deve ser reduzido, devido relação com doenças crônicas. Além disso, 

sabe-se também que as carnes (inclusive as brancas), se consumidas em grande quantidade, 

oferecem altos teores de gordura total e saturada, portanto, o consumo de carne branca como 

substituinte da carne vermelha (sem mencionar quantidades), pode levar a um consumo 

exagerado desses nutrientes. 

Referências bibliográficas: 

SINHA R, CROSS AJ, GRAUBARD BI, LEITZMANN MF, SCHATZKIN A. Meat intake and mortality: a prospective study 

of over half a million people. Arch Intern Med. 2009;169: 562-71. 

MICHA R, WALLACE SK, MOZAFFARIAN D. Red and processed meat consumption and risk of incident coronary 

heart disease, stroke, and diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Circulation 2010;121:2271-

83. 
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Página 56, 104º parágrafo, 1ª a 3ª linhas e 6ª a 10ª linhas e 107º parágrafo, 1ª a 4ª 
linhas: 

“A quantidade de água que precisamos ingerir por dia é muito variável e depende de vários fatores.” 

(...) “Para algumas pessoas, a ingestão de dois litros de água por dia pode ser suficiente, outras 

precisarão de três ou quatro litros ou mesmo mais, como no caso dos esportistas.” (104º parág.) 

“A recomendação deste Guia com relação à quantidade de água que devemos ingerir é extremamente 

simples: a quantidade que nosso organismo (ou nossa sede) pedir.” (107º parág.) 

A recomendação de água informada no guia deixa o leitor, especialmente o leigo ou menos 

informado, completamente perdido. Um pouco mais de cuidado nessa informação é 

necessário, principalmente pensando no público que pouco valoriza a ingestão de água. O 

104º parágrafo precisa ser reescrito de forma a contemplar, de maneira clara e compreensiva, 

o porquê que as necessidades diárias de ingestão de água podem variar, até para o mesmo 

indivíduo. A frase final destacada do 104º parágrafo parece deixar a responsabilidade para o 

leitor, no entanto, esse leitor pode não ter julgamento apropriado para suas necessidades. O 

trecho destacado do 107º parágrafo, como está escrito, é dispensável. 

Justificativa do comentário: 

Como bem mencionado no “guia alimentar para a população brasileira” publicado em 2006, 

“a alimentação saudável deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, 

fibras e minerais, os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom funcionamento do 

organismo.”. A recomendação solta sobre a quantidade de água a ser ingerida por dia na 

versão 2014 do guia, especialmente com a menção: “à quantidade de água que devemos 

ingerir é extremamente simples: a quantidade que nosso organismo (ou nossa sede) pedir”, 

passa a impressão de que a água não tem tanta importância quanto de fato tem para a saúde 

humana. Apesar de algumas controvérsias existentes sobre a ingestão de água quando não se 

esta com sede, que pode ser explicada, em alguns casos, por fatores fisiológicos, cumprindo a 

função de guia, ainda mais do Ministério da Saúde, é fundamental dar a importância 

necessária ao consumo de água e orientar a população de forma compreensível e adequada 

quanto ao seu consumo. Faz-se necessário rever a forma de escrita, e eventualmente incluir 

uma tabela contemplando inclusive faixas etárias, estados fisiológicos, etc. 

Página 56: 

No tocante às necessidades de água, não existe nenhum índice para se estabelecer a 

necessidade hídrica diária, pois essa é influenciada por vários fatores. Mas, como a perda de 
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água ocorre constantemente, o consumo de uma quantidade mínima de água para compensar 

as perdas, é crucial (PERRIER et al., 2013). 

Justificativa do comentário: 

O volume médio de água perdido por dia , considerando as principais perdas (respiração, urina, 

suor e fezes), varia de 1050 a 3100 mL, segundo compilado da IOM (2004), e de 1,5 L a 3 L, 

segundo a EFSA (2011). 

Os rins desempenham papel fundamental em filtrar os resíduos do sangue, o que requer um 

volume mínimo obrigatório de urina para remover a carga de solutos (POPKIN; D’ANCI; 

ROSENBERG, 2010; BERL, 2008), sendo essa uma das funções essenciais da água (JÉQUIER; 

CONSTANT, 2010). 

Em condições normais, o volume diário de urina é de 1 a 2 L (IOM, 2004). Segundo Brenner 

(2007), este volume varia de 1,5 L a 2,0 L por dia e é suficiente para limpar uma carga de soluto 

de 900 a 1200 mOsm por dia. Se os volumes de urina produzidos estão na dependência das 

quantidades de líquidos ingeridos diariamente (COZZOLINO; COMINETTI, 2013), o consumo 

médio diário deve ser em torno de 1,5 a 2 L de água, que serão destinados à produção de 

urina em concentrações adequadas. 

Um volume mínimo de urina deve ser eliminado diariamente, e este está associado ao 

consumo de macronutrientes, sal e produtos do metabolismo que devem ser excretados. 

Porém, o volume médio de urina diário, que é em torno de 1 a 2 L, aumenta com a idade, 

independente da dieta, devido à redução da capacidade dos rins em reter água (MANZ; 

WENTZ, 2003), o que requer, portanto, um aumento no consumo de água com o aumento da 

idade. 

O aumento do consumo de sódio é associado a um aumento na excreção urinária do mineral 

e, portanto, mais água é necessária. O consumo de volumes maiores de água aumenta a 

remoção de sódio, uréia e outros solutos (NEGOIANU; GOLDFARB, 2008; ANASTASIO et al., 

2001). 

Considerando dados da POF (2008-2009), a média do consumo de sódio do brasileiro é de 12 

g/dia, representando mais do que o dobro recomendado pela Organização Mundial da Saúde, 

de apenas 5 g/d (WHO, 2006), exigindo, assim, um maior consumo de água para a eliminação 

adequada. 

Referências bibliográficas: 
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ANASTASIO P et al. Level of hydration and renal function in healthy humans. Kidney Int 2001;60:748-56. 

BERL T: Impact of solute intake on urine flow and water excretion. J Am Soc Nephrol 2008;19:1076-8. 

BRENNER BM. Brenner and Rector's the kidney, 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007.  

COZZOLINO SMF; COMINETTI C. Bases bioquímicas e fisiológicas da nutrição. Nas diferentes fases da vida, 
na saúde e na doença. Barueri: Manole: 2013. 

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (EFSA). Panel on dietetic products, nutrition and allergies, scientific 

opinion on dietary reference values for water. EFSA J 2010, 8:1459. 

INSTITUTE OF MEDICINE. Dietary reference intakes for water, potassium, sodium, chloride, and sulfate. 
DRI Reports, 2004. 

JÉQUIER E; CONSTANT F. Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. Eur J Clin 
Nutr 2010;64(2):115-23. 

MANZ F; WENTZ A. 24-h hydration status: parameters, epidemiology and recommendations. Eur J Clin Nutr 
2003:57(Suppl 2):S10-8. 

NEGOIANU D, GOLDFARB S: Just add water. J Am Soc Nephrol 2008;19:1041-3. 

PERRIER E et al. Hydration biomarkers in free-living adults with different levels of habitual fluid consumption. 
Brit J Nutr 2013;109:1678-87. 

POPKIN BM; D’ANCI KE; ROSEMBERG IH. Water, hydration, and health. Nutr Rev 2010;68(8):439-58. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Reducing salt intake in populations: Report of a WHO forum and technical 

meeting, 5-7 October 2006, Paris, France. Disponível em: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/Salt_Report_VC_april07.pdf. Acesso em 23 de março de 2014. 

Página 56: 

Já está firmado por autoridades nutricionais mundiais uma recomendação média de água por 

dia. 

Justificativa do comentário: 

A Organização Mundial de Saúde (2011) preconiza para adultos sedentários, uma ingestão 

diária de água de 2,9 L para homens e de 2,2 L para mulheres. Já para os indivíduos fisicamente 

ativos, a recomendação desta organização internacional é de 4,5 L/d. Segundo a European 

Food Safety Authority (EFSA), as informações disponíveis para os adultos permitem a definição 

de AI (adequate intakes) baseadas em observações de consumo e em valores de osmolaridade 

urinárias desejáveis, totalizando 2,0 L/d para mulheres e 2,5 L/d para homens. No guia 

alimentar da Austrália e da Nova Zelândia é recomendado consumo de 3,4 L/d para homens 

e 2,8 L/d para mulheres, e ainda cita que é preferível que a maioria desse consumo seja 

proveniente de água pura. Segundo o IOM (2004), na definição das conhecidas DRI, para 

prevenir os efeitos deletérios da desidratação como anormalidades metabólicas e funcionais 

é indicado ingestão diária de 3,7 L/d para homens e 2,7 L/d para mulheres.  
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Assim, percebe-se que o volume recomendado em todos os consensos não é menor que 2 L/d 

de água. Portanto, há a necessidade de se estabelecer uma recomendação a ser ingerida de 

modo a: 

- Permitir um volume mínimo a ser alcançado para suprir as necessidades básicas do 

organismo (repor perdas diárias e garantir um volume adequado de água para a adequada e 

obrigatória eliminação de resíduos através da urina). 

- Chamar atenção a volumes líquidos, em sua grande parte, negligenciados. 

- Direcionar/orientar/nortear à população quanto a uma média de consumo diário de água, 

função essa do guia alimentar. 
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Página 56, 105º e 106º parágrafos, e última frase do 107º parágrafo: 

“A boa notícia aqui é que os seres humanos são capazes de regular de maneira extremamente eficiente 

o balanço diário de água, de modo que, ao longo do dia, a quantidade de água ingerida corresponda à 

água que foi utilizada ou eliminada pelo corpo.” (105º parág.) 

“O balanço diário de água é controlado por sofisticados sensores localizados em nosso cérebro e em 

diferentes partes do nosso corpo. Esses sensores nos fazem sentir sede e nos impulsionam a ingerir 

líquidos sempre que a ingestão de água não é suficiente para repor a água que utilizamos ou 

eliminamos. Ou seja, nosso corpo sabe quando está precisando de água e sabe quanta água temos que 

ingerir para evitar o risco de desidratação. Por outro lado, não há qualquer evidência de que ingerir 

água quando não se está com sede traga qualquer beneficio para a saúde.” (106º parág.) 

“A recomendação deste Guia com relação à quantidade de água que devemos ingerir é extremamente 

simples: a quantidade que nosso organismo (ou nossa sede) pedir.” (107º parág.) 

A “boa notícia” mencionada no 105º parágrafo parece reforçar, especialmente dada à 

regulação feita pelos sensores mencionados no 106º parágrafo, que o cuidado com a ingestão 

de água não tem tanta importância, pois devemos beber “a quantidade que nosso organismo 

(ou nossa sede) pedir” (pág. 56, 107º parágrafo, 3ª e 4ª linhas), ainda mais que “não há 



GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA (VERSÃO 2014) - COMENTÁRIOS 45 

 

qualquer evidência de que ingerir água quando não se está com sede traga qualquer beneficio 

para a saúde” (pág. 56, 106º parágrafo, 11ª a 13ª linhas). É interessante repensar as 

colocações feitas e as repercussões que pode ter se a recomendação for cumprida a risca. 

Justificativa do comentário: 

Apesar da “boa notícia” de que nós, organismos compostos principalmente por água, somos 

capazes de regular o balanço hídrico de maneira eficaz, sob o comando de “sofisticados 

sensores”, e assim evitar desidratação e outras consequências pela hidratação incorreta; a 

“má notícia” é que esses “sensores” que sinalizam para o indivíduo beber (sinais químicos e 

neurais da interação periférica do cérebro e regulado pelo sistema nervoso central) podem 

falhar. 

No processo de envelhecimento, por exemplo, as mulheres normalmente apresentam 

alterações hormonais, e estas impactam na sensibilidade à sede e na regulação de fluídos 

corpóreos. Caso estas mulheres não sejam estimuladas a ingerirem água, independente de 

sede, elas tornam-se mais suscetíveis à desidratação (STACHENFELD, 2014). A mesma 

premissa de não controlar a ingestão de água pela sede deve ser considerada por idosos do 

sexo masculino e crianças, por serem suscetíveis ao que se denomina desidratação voluntária, 

que é definida como a falta de reidratação completa depois de um estímulo de desidratação 

devido a insuficiente ou falta de sede prolongada (KENNEY e CHIU, 2001). 

Assim, a afirmação “nosso corpo sabe quando está precisando de água e sabe quanta água 

temos que ingerir para evitar o risco de desidratação” (pág. 56, 106º parágrafo, 8ª a 10ª linhas) 

não é completamente verdadeira, tendo em vista que os sensores podem sofrer interferências. 

Desta forma, a recomendação de água não pode ser “a quantidade que nosso organismo (ou 

nossa sede) pedir” (pág. 56, 107º parágrafo, 3ª e 4ª linhas). 

Referências bibliográficas: 
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Página 56, 106º parágrafo: 

(...) “Ou seja, nosso corpo sabe quando está precisando de água e sabe quanta água temos que ingerir 

para evitar o risco de desidratação. Por outro lado, não há qualquer evidência de que ingerir água 

quando não se está com sede traga qualquer beneficio para a saúde” 
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O consumo de água, nutriente essencial para o organismo, não é incentivado pelo guia. O 

consumo de água se restringe apenas às ocasiões em que a sensação de sede ocorre. A sede 

não é um bom indicador do consumo de líquidos. Alguns estudos expressam que mesmo que 

a sede tenha exercido papel de “sobrevivência”, ela pode não ser um sinal efetivo em manter 

ótima hidratação diária (KAVOURAS, 2013). A sensação de sede (ou a habilidade em expressá-

la) não reflete adequadamente as necessidades de água, principalmente de públicos 

específicos, como os idosos (CAMPBELL, 2007). Tanto a fome quanto a sede não são bons 

indicadores do consumo de líquido (MCKIERNAN et al., 2008). 

Justificativa do comentário: 

Em circunstâncias normais, a sede envolve a desidratação dos compartimentos intracelulares 

(THORTON, 2013), ou seja, os mecanismos de sede são estímulos tardios e só são ativados 

quando o organismo já está desidratado (IOM, 2004). 

O estímulo da sede é influenciado por outros fatores que vão além da osmolaridade 

aumentada do plasma. Os idosos, por terem os mecanismos de sede menos eficientes devido 

à menor capacidade de concentração urinária renal (CAMPBELL, 2007; STOOKEY, 2005; MANZ; 

WENTZ, 2003; VOGELAERE, 2005; THOMPSON-TORGERSON; HOLOWATZ; KENNEY, 2008; 

SCALES, 2011; BENNETT, 2000) e por apresentarem respostas prejudicadas a extremos de 

temperatura. No frio, a vasoconstricção termorregulatória é deficiente, fazendo com que a 

água do plasma seja desviada para os compartimentos intracelulares intersticial (VOGELAERE, 

2005; THOMPSON-TORGERSON; HOLOWATZ; KENNEY, 2008). No calor, a água perdida pelo 

suor reduz a água presente no plasma, e os idosos possuem menor capacidade de compensar 

a perda pela viscosidade aumentada do sangue (VOGELAERE, 2005) e, portanto, devem ser 

incentivados e devem aprender a consumir água regularmente, independentemente da sede 

(SCALES, 2011). 

Adiciona-se que a percepção de sede pode ser abortada por controle cognitivo. O 

desconhecimento da importância do consumo de líquidos, o fato de não se lembrar de beber 

água e a falta de sede são alguns dos fatores que podem suprimir os sinais fisiológicos, levando 

em longo prazo a inabilidade em perceber corretamente a sede, mantendo o estado de 

desidratação (MCCAULEY et al., 2012; THORTON, 2013). 

Ainda, receptores orofaríngeos influenciam e amenizam a sensação de sede muito antes de 

se atingir a reposição do fluido corporal. A umidade da boca reduz rapidamente a sensação 



GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA (VERSÃO 2014) - COMENTÁRIOS 47 

 

de sede após uma sensação máxima de sede (ENGELL, 1988). Essa antecipação nos sinais 

neuronais de que houve redução na osmolaridade é devido à comunicação das vias neuronais 

que partem da boca e convergem nos neurônios que estimulam simultaneamente os 

compartimentos internos do sangue (POPKIN; D’ANCI; ROSEMBERG, 2010). A complicação 

está no fato de que os indivíduos param de beber muito antes da restauração de líquidos ser 

atingida, consequentemente, balanço hídrico (DENTON; SHADE; ZAMARIPPA, 1999). 
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Página 56, 106º parágrafo: 

(...) “Ou seja, nosso corpo sabe quando está precisando de água e sabe quanta água temos que ingerir 

para evitar o risco de desidratação. Por outro lado, não há qualquer evidência de que ingerir água 

quando não se está com sede traga qualquer beneficio para a saúde” 
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O guia expõe que o consumo de água quando não se sente sede não traz qualquer benefício 

à saúde. 

Justificativa do comentário: 

Existem evidências de que o consumo de maiores volumes de água (2 a 3 L/d), e não de outras 

bebidas, pode ser benéfico para os rins (SALDANA et al., 2007; SONTROP et al., 2013), sendo 

a medida terapêutica mais efetiva na prevenção de cálculos renais recorrentes (BORGHI et al., 

1996), além de ser de baixo custo. 

Além disso, o aumento do consumo de água também é associado à menor risco e progressão 

de doença renal crônica (CLARK et al., 2011), à redução nos níveis de AVP endógeno que leva 

a diminuição da pressão sanguínea, e proteinúria, reduzindo, potencialmente, os prejuízos na 

função renal (BOLIGNANO; ZOCCALI, 2010), bem como pode ter efeito protetor nos danos 

renais (PERAZA et al., 2012). 

Os rins desempenham papel essencial da regulação do equilíbrio hídrico e, funcionam melhor 

com a presença de altas quantidades de água. Em situações de estresse, por exemplo, o 

consumo de uma dieta com excesso de sódio ou quando substâncias tóxicas precisam ser 

eliminadas, os rins restringem a eliminação de água e concentram urina, o que leva a um gasto 

muito alto de energia, acarretando em mais desgaste para o órgão. Portanto, há necessidade 

do consumo de quantidades suficientes de água para proteger os rins (POPKIN; D’ANCI; 

ROSENBERG, 2010). Assim, um alto consumo de água deve ser encorajado fortemente 

(NHMRC, 2005). 
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Páginas 56 e 57: 

“Mas, é preciso lembrar que ingerimos água não apenas quando bebemos um copo de água. Ingerimos 

água quando consumimos alimentos e preparações culinárias ou mesmo quando consumimos produtos 

prontos para consumo.” (pág. 56, último parág., a partir da 4ª linha) 

“Alimentos e preparações culinárias têm em geral alto conteúdo de água. Por exemplo, a maioria das 

verduras e legumes cozidos ou na forma de saladas têm mais do que 90% do seu peso em água. A 

maioria das frutas contém entre 80% e 90% de água, assim como o leite e a maioria das sopas. Após 

cozimento, macarrão, batata ou mandioca têm cerca de 70% de água. Um prato de feijão com arroz é 

constituído de dois terços de água e preparações à base de carne têm em geral mais de metade do seu 

peso em água” (pág. 57, 108º parág.) 

Embora os alimentos possuam certa quantidade de água, a qual deve ser contabilizada no 

consumo diário de água, a ênfase dada à água presente nos alimentos, especialmente depois 

de colocar o consumo de água pura um tanto quanto em segundo plano, reforça a necessidade 

de se pensar mais sobre a recomendação, especialmente pela importância do consumo de 

água pura e da variabilidade de água presente nos alimentos. 

Justificativa do comentário: 

Apesar de os alimentos possuírem certa quantidade de água, cuja concentração pode variar 

dependendo de diversos fatores (local de plantação, condições climáticas, maturação, forma 

de cocção, tempo de cocção, ingredientes adicionados, armazenamento, tempo de 

armazenamento, etc), e que está quantidade de água proveniente dos alimentos deve ser 

contabilizada no consumo total de água por dia, é importante enunciar com mais ênfase a 

importância do consumo de água pura, não apenas provenientes de alimentos e “quando a 

sede pedir”, porque a sede pode pedir qualquer bebida. A forma secundária que o consumo 

de água pura foi tratado no guia é preocupante. O consumo de água pura não só auxilia na 

hidratação, mas, claro que dependendo de onde é proveniente, é fonte também de sais 

minerais. 

Vale ressaltar ainda que, embora a alimentação da população brasileira ainda preserve o 

hábito do consumo de alimentos e preparações culinárias (especialmente: arroz, feijões, café, 

pão francês e carne bovina), o consumo de frutas, legumes e verduras, que mais contribuiria 

no consumo de água, como relatado no próprio guia - “a maioria das verduras e legumes 

cozidos ou na forma de saladas têm mais do que 90% do seu peso em água. A maioria das 
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frutas contém entre 80% e 90% de água” (BRASIL, 2014, pág. 57, 108º parág., 3ª a 6ª linhas) -, 

é sabidamente baixo (SOUZA et al., 2013). Por outro lado, o consumo de leite, que poderia 

contribuir também com percentual considerável de água, o próprio guia pode influenciar na 

redução do seu consumo (“Algumas pessoas podem apresentar intolerância ao leite por 

apresentarem deficiência em uma enzima que digere a lactose (o açúcar do leite). Essas 

pessoas, e outras que preferirem não consumir leite, devem procurar aumentar o consumo de 

outras fontes de cálcio, como feijões e verduras de folha.” BRASIL, 2014, pág. 53, 87º 

parágrafo), especialmente se não formos flexíveis com o consumo de alimentos processados, 

o que inclui o leite (BRASIL, 2014, pág. 21, tabela de “Características e exemplos de produtos 

prontos...”). 
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Página 58, 110º e 111º parágrafo: 

“Consistente com as recomendações gerais deste Guia, a água que ingerimos deve vir 

predominantemente do consumo de água como tal e da água contida nos alimentos e preparações 

culinárias.” 

“Se sua alimentação já é baseada em alimentos e preparações culinárias (ou se você passar a integrar 

o grupo dos brasileiros que privilegiam alimentos e preparações culinárias) é bem provável que metade 

ou mais da água de que você precisa venha desses alimentos e preparações. O restante deve vir 

predominantemente da ingestão de água como tal: da torneira, quando a qualidade microbiológica e 

sensorial (gosto, aparência) da água for adequada ou de filtros ou bebedouros públicos.” 

A alimentação da população brasileira não é baseada em alimentos como frutas, legumes e 

verduras. Segundo a POF (2008-2009), a ingestão diária de frutas, legumes e verduras está 

abaixo dos níveis recomendados pelo Ministério da Saúde (400 g) para mais de 90% da 

população. Além disso, a principal fonte de água da dieta são os líquidos e, de maneira distinta 

do que vemos no guia proposto, os alimentos não fornecem metade ou mais da água que 

precisamos. 

Justificativa do comentário: 
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Segundo a EFSA, o consumo de água é predominantemente de água pura e bebidas (80%), 

somado à água proveniente dos alimentos (20%). Conforme dados do IOM (2004), as bebidas 

são as principais fontes de água no organismo, representando 81%, enquanto alimentos 

representam 19%. Jéquier e Constant (2010) afirmam que a água dos alimentos contribuem 

com 20-30% de água, enquanto as bebidas 70-80%. 

Mckiernan, Houchins e Mattes (2008), indicam que existe redução na confiabilidade dos 

alimentos em atingir as necessidades diárias de fluidos. Adultos americanos obtêm somente 

19% do total de líquidos de alimentos. Por outro lado, 81% da água total são provenientes de 

bebidas. 

A água pura é a bebida ideal (WENHOLD; FABER, 2009), e é preferível que as necessidades de 

líquido sejam atingidas através do consumo de água (MINISTRY OF HEALTH, AUSTRALIA 

GOVERNMENT, 2011). 

Quanto maior o consumo de alimentos e de bebidas (não inclui água pura), maior a carga 

osmolar diária e maior a liberação do hormônio arginina vasopressina, o que pode contribuir 

para aumento na susceptibilidade à doença renal e hipertensão induzida pelo consumo de sal 

(ADROGUE; MADIAS, 2007; LUFT, 2007; BANKIR; PERUCCA, 2007). O consumo de água pura, 

ao contrário, diminui a osmolaridade da urina (STOOKEY et al, 2012). 

Outras bebidas, que não água, não diluem a urina como água pura, pois possuem uma carga 

de solutos muito superior à da água pura. A água possui osmolaridade abaixo do limite para a 

liberação de ADH (3 mmol/kg), enquanto que outras bebidas e alimentos possuem 

osmolaridade acima deste limite, exemplo: leite: 300 mmol/kg, suco de laranja: 600 mmol/kg, 

suco de cramberry: 1200 mmol/kg (METTLER; RUSCH; COLOMBANI, 2006). 

Os níveis de sódio, carboidrato e aminoácidos no leite e no suco podem desidratar as células 

e ativar a liberação de ADH (MERSON; MAUGHAN; SHIRREFFS, 2008; SCHMITT et al, 2003). 

Além disso, ao recomendar qualquer bebida e alimentos para a reidratação dos indivíduos, 

pode se contribuir para a ingestão de calorias e outros nutrientes em excesso, considerando 

as necessidades diárias, ou até mesmo, o consumo de álcool, que pode levar à dependência 

em alguns casos (DUFFEY; POPKIN, 2007). 
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Página 57, 110º e 111º parágrafos: 

“Consistente com as recomendações gerais deste Guia, a água que ingerimos deve vir 

predominantemente do consumo de água como tal e da água contida nos alimentos e preparações 

culinárias.” (110º parág.) 

“Se sua alimentação já é baseada em alimentos e preparações culinárias (ou se você passar a integrar 

o grupo dos brasileiros que privilegiam alimentos e preparações culinárias) é bem provável que metade 

ou mais da água de que você precisa venha desses alimentos e preparações. O restante deve vir 

predominantemente da ingestão de água como tal: da torneira, quando a qualidade microbiológica e 

sensorial (gosto, aparência) da água for adequada, ou de filtros ou bebedouros públicos.” (111º parág.) 

É interessante incluir informações (talvez em um quadro a parte antes da finalização do 

capítulo) sobre a qualidade microbiológica e sensorial da água, bem como algo sobre os 

benefícios do consumo de água fluoretada. 

Justificativa do comentário: 

É importante esclarecer melhor o que é a qualidade microbiológica e sensorial da água, e 

porque o público tem que se preocupar com esses atributos e que cuidados devem tomar. Por 

outro lado, o estímulo ao consumo da água fluoretada pode ser benéfico no controle de cáries 

dentárias (MCDONAGH et al., 2000), problema de saúde pública ainda relevante em algumas 

localidades, especialmente de baixa renda. 

Referências bibliográficas: 
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MCDONAGH MS, WHITIN PF, WILSON PM, SUTTON AJ, CHESTNUTT I, COPPER J, MISSO K, BRADLEY M, TREASURE 

E, KLEIJNEN J. Systematic review of water fluoridation. BMJ 2000;321:855-9. 

Página 17, tabela alimentos (exemplos) e página 57, 111º parágrafo: 

“...açúcar); ovos; chás, cafés, infusões de ervas, água de fonte, de torneira ou engarrafada.” 

“... O restante deve vir predominantemente da ingestão de água como tal: da torneira, quando a 

qualidade microbiológica e sensorial (gosto, aparência) da água for adequada, ou de filtros ou 

bebedouros públicos.” 

Com relação ao tipo de água que é recomendado, na página 17 cita-se como exemplo de 

alimento a água engarrafada. Porém no 111º parágrafo da página 57, quando se comenta 

sobre a procedência da água para ingestão, a água engarrafa não é mencionada. Neste mesmo 

tópico, a não discussão sobre grupos de risco, como pessoas que trabalham fora de casa, 

campo ou cidade, e não tem acesso à água potável e de qualidade sensorial, poderão tomar o 

que? 

Justificativa do comentário: 

Há necessidade de uso para potabilidade e quantidades adequadas para cada clima, atividade, 

idade e necessidade fisiológica, que não é apenas regulada pela sede. 



 

Capítulo 4 – Como comer 

Capítulo 4: 

A proposta do novo guia alimentar, em consulta pública, traz, pela primeira vez, 

recomendações nutricionais oficiais que consideram a estruturação da alimentação em 

refeições. O guia avança ao considerar que não apenas os alimentos, como também os 

aspectos socioculturais e ambientais, atuam como determinantes da qualidade da 

alimentação, reforçando a importância não só da escolha, mas também da combinação dos 

alimentos em cada refeição. 

Acreditamos que a linguagem deve ser acessível e condizente com o público alvo. Diferente 

de outros capítulos que apresentam vocabulário rebuscado, o capítulo quatro apresenta 

escrita simples e direta. Entretanto, alguns trechos poderiam ser melhorados, a exemplo do 

9º parágrafo da página 60. Além disto, expressões como “em quantidades adequadas” (4º 

parágrafo da página 60) são recorrentes ao longo do guia. Essas expressões evidenciam que é 

necessário controlar a quantidade consumida, no entanto, não aponta qual seria este limite 

de consumo recomendado. 

Página 60: 

Enquanto o guia alimentar para a população brasileira publicado em 2006 recomendava que 

fossem realizadas ao menos três refeições por dia: café da manhã, almoço e jantar, 

intercaladas por pequenos lanches, esta nova versão do guia orienta que se evite comer nos 

intervalos entre as refeições, a não ser em casos específicos, como para crianças ou pessoas 

que sintam que precisam fazer mais de três refeições ao dia (pág. 60). Todavia, ainda não há 

um consenso sobre a influência do número de refeições no balanço energético. Como a 

literatura apresenta inconsistências e não há evidências suficientes de que um menor número 

de refeições traga maiores benefícios, sugere-se manter a recomendação da edição anterior 

do guia alimentar de 2006, o que não impede que o guia oriente as pessoas a fazerem escolhas 

saudáveis, inclusive nas refeições intermediárias. Como colocado pelo próprio guia, a 

informação empodera o indivíduo, tornando-o capaz de fazer boas escolhas. 

Justificativa do comentário: 
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Embora alguns estudos epidemiológicos indiquem uma associação inversa entre número de 

refeições e peso corporal (FABRY et al., 1968), outros sugerem que essa associação resulte de 

vieses (BELLISLE et al., 1997). Alguns estudos que excluíram casos de subrelato de ingestão 

e/ou ajustaram para atividade física mostraram que essa associação inversa do número de 

refeições com o peso corporal desaparece (SUMMERBELL et al., 1996; DUVAL et al., 2008), 

mas em estudos essa relação permanece (DRUMMOND et al., 1998; HOLMBACK, 2010). 

Algumas pesquisas não mostram benefícios da maior frequência alimentar na perda de peso 

(PALMER et al., 2009), já outras indicam que a maior frequência alimentar está associada com 

o controle do apetite e isso poderia resultar em diminuição do consumo energético e perda 

de peso corporal (SPEECHLY e BUFFENSTEIN, 1998; SPEECHLY et al., 1999). Além disso, 

pesquisas apontam uma relação dose-resposta entre o aumento do número de refeições 

consumidas ao longo do dia e redução na concentração do LDL colesterol (MANN, 1997; 

BHUTANI e VARADY, 2009; SMITH et al., 2011), colesterol total e triglicerídeos (SMITH et al., 

2011). 

Estudo realizado com 3009 suecos identificou que um maior número de refeições por dia está 

associado com estilo de vida e padrão alimentar mais saudáveis em homens e mulheres e 

menor propensão de obesidade geral e central em homens (HOLMBACK, 2010). McCrory et al. 

(2011) concluíram, em uma revisão, que há um indicativo de estudos transversais que levaram 

em conta o subrelato, e de estudos experimentais que maior número de refeições poderia 

promover balanço energético positivo. Entretanto, estudos experimentais longitudinais que 

incluam biomarcadores dietéticos objetivos são necessários antes que se obtenham 

conclusões precisas do efeito da frequência alimentar sobre o peso corporal. 

Referências bibliográficas: 
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Capítulo 4: 

Outro aspecto interessante do capítulo são as colocações sobre alimentação fora do lar. 

Entretanto, apesar de haverem estudos que associem o hábito de comer fora de casa com a 

obesidade (BEZERRA e SICHIERI, 2009; CANELLA et al., 2014), é preciso tomar certo cuidado 

com alguns pontos. Existem hoje na literatura duas definições de alimentação fora do lar 

usualmente utilizadas, a primeira define pelo local de consumo do alimento, independente do 

local de preparo, e a segunda define pelo local de preparo, independente do local de consumo. 

Lembrando que é possível que as pessoas consumam alimentos prontos para o consumo e até 

mesmo fast food dentro de casa, ao passo que outras pessoas também podem levar a 

“marmita” para o trabalho. Em muitos aspectos o documento parece dialogar bem com cada 

definição, mas, por vezes, parece confundir as definições. 

Justificativa do comentário: 

Até o momento não existem dados disponíveis na literatura que tragam informações 

embasadas nas duas definições. A maior parte dos estudos que avaliam a alimentação fora do 

lar trabalha com os snacks, petiscos e lanches intermediários (MADDOCK, 2004; BEZERRA e 

SICHIERI, 2010; ORFANOS et al., 2010). São escassos os estudos que avaliem e comparem a 

qualidade das refeições consumidas dentre e fora do lar e/ou produzidas dentro e fora do lar. 

Referências bibliográficas: 
BEZERRA NI, SICHIERI R. Eating out of home and obesity: a Brazilian nationwide survey. Public Health Nutr 2009; 

12(11):2037-43. 

BEZERRA NI, SICHIERI R. Characteristics and spending on out-of-home eating in Brazil. Rev Saúde Pública 

2010;44(2):1-9.  

CANELLA DS, LEVY RB, MARTINS APB, CLARO RM, MOUBARAC JC, BARALDI LG, CANNON G, MONTEIRO CA. Ultra-

processed food products and obesity in Brazilian households (2008-2009). PlosOne 2014; 9(3):e92752. 

GORGULHO BM, FISBERG RM, MARCHIONI DML. Nutritional quality of major meals consumed away from home 

in Brazil and its association with the overall diet quality. Prev Med 2013; 57:98-101. 



GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA (VERSÃO 2014) - COMENTÁRIOS 57 

 

MADDOCK J. The relationship between obesity and the prevalence of fast foods restaurants: state-level analysis. 

Am J Health Promt 2004; 19:137-43. 

ORFANOS P, NASKA A, TRICHOPOULUS D, et al. Eating out of home and its correlates in 10 European countries. 

The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study. Public Health Nutr 2010; 10(12):1515-

25. 

Página 61, 6º parágrafo: 

Por fim, no sexto parágrafo da página 61, quando é colocado “Restaurantes onde se paga pela 

quantidade (peso) da comida selecionada pelo cliente, aparentemente uma invenção 

brasileira, oferecem grande variedade de alimentos preparados na hora e são melhores 

alternativas para o dia a dia”, talvez fosse uma boa situação para esclarecer que estes 

restaurantes apresentam sim uma boa variedade de alimentos, mas incluem na oferta tanto 

alimentos saudáveis como alimentos não saudáveis e que, portanto, é preciso parcimônia ao 

escolher e combinar os alimentos que serão consumidos, mais uma vez, reforçando que a 

informação empodera o indivíduo (SANTOS et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2012). 

Complementando, estudos indicam que a alimentação institucional, aquela pertencente ao 

PNAE ou PAT, por exemplo, tendem a apresentar melhor qualidade nutricional. Poderia ser 

interessante acrescentar ao menos um parágrafo que dialogue com a população mostrando 

que esta refeição não só é mais barata como também mais saudável e planejada 

especialmente para eles (BANDONI et al., 2013). 

Justificativa do comentário: 

Referências bibliográficas: 
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Capítulo 5 – Compreendendo e superando 
obstáculos 

Capítulo 5: 

O guia desconsidera também o esforço da área da Saúde no país no desenvolvimento de 

regulamentação para a rotulagem de alimentos que, reconhecidamente, tem papel 

fundamental de informar o consumidor sobre o valor nutricional dos alimentos que escolhe 

para consumir. 

Justificativa do comentário: 

De acordo com o item 3, do artigo 6, da Lei 8078/90 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor) é por meio dos rótulos dos alimentos que se tem acesso a informações como 

quantidade, características nutricionais, composição, qualidade e riscos que os produtos 

poderiam apresentar (BRASIL, 1990). Assim, o poder público deve garantir que os fabricantes 

de alimentos assegurem aos consumidores o acesso a informações úteis e confiáveis sobre o 

produto que estão adquirindo. O consumidor tem o direito ao acesso às informações sobre as 

características e composição nutricional dos alimentos que adquirem no comércio, ou seja, as 

suas propriedades nutricionais, para satisfazer suas necessidades alimentares. 

Cabe ainda ressaltar que a Estratégia Global para Promoção da Alimentação Saudável, 

Atividade Física e Saúde (WHO, 2004) indica que as políticas públicas devem contribuir para 

diminuir o consumo de alimentos industrializados energeticamente densos (ricos em sal, 

gorduras hidrogenadas e açúcares) e pobres em micronutrientes (salgadinhos, refrigerantes, 

balas, dentre outros) e, para tanto, é necessário rotular os alimentos quanto ao seu conteúdo 

nutricional e estabelecer alegações saudáveis que não confundam o público sobre os riscos e 

benefícios nutricionais dos alimentos e reforçar atividades de comunicação social e promover 

informações para capacitar o consumidor para que realize escolhas saudáveis (educação para 

o consumo). O uso de novas terminologias e classificações não tem fundamentação em 

nenhum documento que trata deste tema. 

No Brasil a rotulagem nutricional de alimentos embalados é obrigatória e harmonizada com o 

Mercosul desde 2006 (Resolução – RDC n 360 de 23 de dezembro de 2003) (ANVISA, 2003). 

Nota-se crescente esforço internacional que busca o aperfeiçoamento da comunicação com o 

consumidor, por meio de rótulos nutricionais e ações de educação e programas que permitam 
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ao consumidor escolhas saudáveis. Cabe ao poder público tomar medidas eficientes de 

comunicação e educação, como, por exemplo, o Choices Programme, da Holanda e o 

Observatory of Food Quality, da França (DE MENEZES et al, 2013; GOGLIA et al, 2010; NG; 

DUNFORD, 2013; ROODENBURG et al, 2013). Estes programas levam em consideração um 

aspecto extremamente importante que é a evolução dos produtos lançados pela indústria de 

alimentos que, em grande parte, pretende responder às questões de saúde. Assim, nos 

últimos anos, em decorrência das evidências sobre o efeito de constituintes da dieta na saúde, 

a indústria modificou processos para eliminar a formação de ácidos graxos trans, para diminuir 

o nível de sódio e o nível energético de alimentos ao mesmo tempo que lança no mercado 

produtos que contribuem positivamente para o controle/diminuição de doenças como 

osteoporose, por exemplo. Caberia o guia, uma vez incluindo de maneira tão incisiva os efeitos 

dos alimentos industrializados na saúde, comentar os programas de fortificação com ferro e 

ácido fólico sobretudo em alimentos ricos em amido com baixo índice glicêmico. 
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Capítulo 5: 

Revisão da escrita do capítulo 

Justificativa do comentário: 

O texto informal e apelativo destoa dos outros capítulos. 

  

http://www.mj.gov.br/dpdc/cdc.htm
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Capítulo 5: 

Não há padronização dos espaços nos parágrafos 

Justificativa do comentário: 

Padronizar o espaçamento do parágrafo. 

Página 65, 2º parágrafo: 

“Evita também dizer ‘coma tantas porções deste ou daquele alimento’, até porque são praticamente 

infinitas as combinações e quantidades de alimentos que podem influenciar uma alimentação 

saudável” 

Espera-se que o guia oriente a população também com relação às quantidades que devam ser 

consumidas, caso contrário, não teremos uma ferramenta efetiva. 

Justificativa do comentário: 

Sem orientação das quantidades, a população sem informação, buscará esses dados em 

outras fontes, sendo estas confiáveis ou não. 

Página 68, 24º parágrafo: 

“Se você come fora de casa, excelentes alternativas às redes de fast food são os restaurantes e bares 

que oferecem ‘comida caseira’, muitas vezes no sistema de pagamento por quantidade (peso) das 

preparações selecionadas. Nestes locais, encontrados em todas as regiões do Brasil, você gasta menos 

e tem à disposição grande variedade de alimentos preparados ‘na hora’. Em muitos lugares do Brasil, 

você encontra também ‘restaurantes populares’ e ‘cozinhas comunitárias’, que são espaços públicos 

que oferecem refeições variadas e saudáveis a preço reduzido.” 

Aborda a opção de restaurantes por peso, como alternativa ao fast food, mas nesta parte seria 

importante retomar alguns conceitos da importância de escolher alimentos saudáveis, pois 

nem tudo o que é servido nos restaurantes que vendem ‘comida caseira’ são saudáveis. 

Justificativa do comentário: 

Por ser um guia alimentar, é importante reforçar a ideia das escolhas que devem ser feitas. 

Página 69, 29º parágrafo: 

“A impressão de que a alimentação saudável é cara pode também decorrer do preço reduzido de alguns 

produtos industrializados, particularmente daqueles comercializados em grandes embalagens ou em 

‘ofertas especiais’ durante campanhas publicitárias (fuja deles!).” 
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Linguagem extremamente informal e apelativa. 

Justificativa do comentário: 

Rever a escrita, cita novamente o termo industrializado e usa linguagem apelativa. 

Página 69, 30º parágrafos: 

“Entretanto, é verdade que em outros países, sobretudo naqueles onde predomina o consumo de 

produtos industrializados, a alimentação baseada em alimentos preparados na hora já tem custo 

superior ao de produtos prontos para o consumo e esta diferença vem aumentando ao longo do tempo. 

Com a tendência de aumento na oferta e uso de produtos prontos para o consumo observada em nosso 

meio, a mesma situação de preços relativamente menores para estes produtos poderia se repetir no 

Brasil. Com isso haveria um obstáculo a mais para a adoção das recomendações deste Guia.” 

Seria mais adequado mudar o foco do parágrafo, ao invés de citar o que ocorre em outros 

países e o que poderia ser um obstáculo para o guia, apenas incentivar o aumento do consumo 

de alimentos in natura e minimamente processado. Demonstrar que o aumento no consumo 

destes alimentos poderia reduzir seu preço, tornando-os mais acessíveis. O que facilitaria à 

população seguir as recomendações deste guia em prática. 

Justificativa do comentário: 

Como o texto cita o que “o que você pode fazer” seria interessante ao falar de custos de frutas, 

verduras e legumes, citar algumas ferramentas para que a população consiga comprar a 

preços mais acessíveis e com possibilidade de barganha, como por exemplo, ida a feiras livres 

e contato direto com o vendedor, e o aproveitamento integral dos alimentos, para reduzir o 

desperdício e melhorar os custos. 

Página 72, 48º parágrafo: 

“A falta de habilidades culinárias torna a preparação de refeições baseadas em alimentos 

desnecessariamente demorada. Assim, aplica-se aqui também a recomendação de adquirir ou 

aperfeiçoar habilidades culinárias e partilhá-las com as pessoas com que você convive. Com maior 

domínio de técnicas culinárias, você poderá reduzir em muito o tempo de preparo dos alimentos. Você 

ficará surpreso ao descobrir, por exemplo, que o tempo de preparo de um delicioso prato de macarrão 

com molho de tomate e temperos naturais é de apenas 5 minutos a mais do que o tempo que você 

gastaria para dissolver em água quente um pacote de ‘macarrão instantâneo’ carregado de gordura, 

sal e aditivos.” 

Esse parágrafo é muito apelativo e não reflete a realidade dos processos. 

Justificativa do comentário: 
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Independente da habilidade culinária, determinados processos demandam tempo. 

Página 72, 50º parágrafo: 

“O tempo consumido no preparo de refeições preparadas na hora e com base em alimentos pode ser 

diminuído com o desenvolvimento de habilidades culinárias, mas não anulado” 

Sugere-se retirar este trecho. 

Justificativa do comentário: 

O trecho não acrescenta informação, a população já possui o conhecimento que preparações 

culinárias feitas no domicílio demandam tempo. 



 

Dez passos para uma alimentação saudável 

Página 85 a 87: 

Os novos 10 passos propostos não contemplam informações necessárias para uma 

alimentação saudável. Recomenda-se rever, agrupar alguns passos com essência semelhante 

e incluir alguns tópicos importantes. 

Passo 1: Tenha uma alimentação variada, contemplando os diversos grupos de alimentos 

(cereais, feijões e das demais leguminosas, tubérculos e raízes, carnes e ovos, leite e derivados, 

frutas, verduras e legumes, e castanhas). 

Passo 2: Use óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação. 

Passo 3: Evite o consumo de refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e 

recheados, sobremesas doces e embutidos. 

Passo 4: Consuma, diariamente, na sua alimentação cereais integrais, frutas, verduras e 

legumes. 

Passo 5: Faça pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches 

saudáveis por dia. Não pule as refeições. 

Passo 6: Coma em horários regulares, com atenção, em ambientes tranquilos, e de preferência, 

em companhia. 

Passo 7: Dê preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições saudáveis e evite 

redes de fast food. 

Passo 8: Fique atento aos rótulos dos alimentos e escolha aqueles com menores quantidades 

de gorduras, açúcares e sódio. Seja crítico quanto a informações, orientações e mensagens 

sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. 

Passo 9: Beba pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água ao longo do dia, de preferência 

nos intervalos das refeições. 

Passo 10: Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física 

todos os dias e evite as bebidas alcoólicas em excesso e o fumo. 

Justificativa do comentário: 

Os 10 passos devem resumir as principais recomendações que norteiem à população quanto 

à alimentação e hábitos de vida saudáveis. As modificações sugeridas consideraram a revisão 

do passo 1 pois a definição de alimentos é redundante. Portanto, valorizou-se a importância 
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da variedade na alimentação. No passo 2, manteve-se a orientação. No passo 3, optou-se por 

detalhar alguns alimentos que contém alto teor de gorduras e açúcares. No passo 4, 

incentivou-se o consumo de cereais integrais, frutas, verduras e legumes visto o baixo 

consumo na população e sua importância à saúde. No passo 5, manteve-se a orientação da 

versão anterior do guia pois não há evidências suficientes de que um menor número de 

refeições traga maiores benefícios à saúde, o que não impede que o guia oriente as pessoas a 

fazerem escolhas saudáveis, inclusive nas refeições intermediárias. No passo 6, agrupou-se 

recomendações referentes as circunstâncias que envolvem o ato de comer. No passo 7, 

manteve-se a orientação, e apenas substituiu-se “feitas na hora” por “saudáveis”, pois o 

termo anterior pode confundir o leitor. Ex: o pastel é feito na hora e não é uma opção saudável. 

No passo 8, acrescentou-se a orientação do guia anterior referente a rotulagem, pois 

considera-se importante chamar a atenção da população quanto as informações da 

composição do produto e estimular escolhas mais saudáveis. No passo 9, estimulou-se o 

consumo de água visto a sua importância ao bom funcionamento do organismo e o baixo 

consumo de alimentos com alto teor de água como frutas, verduras e legumes. No passo 10, 

considerando a alta prevalência de excesso de peso e outras doenças crônicas na população, 

e a relação da alimentação e atividade física na promoção da saúde e prevenção de doenças, 

torna-se relevante à menção entre os 10 passos. 


