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Estamos enffrentando um dos prfincfipafis desafios da 

nossa era. Mudanças cflfimátficas estão na fimfinêncfia 

de entrar em um camfinho sem voflta, e as pandemfias 

da obesfidade e da desnutrfição ameaçam a segurança 

aflfimentar da mafior parte da popuflação mundfiafl. 

Combfinadas, as compflexas finterações dessas crfi-

ses geram uma Sfindemfia Gflobafl, o que nos fimpõe 

a necessfidade urgente de refformuflação de nossos 

sfistemas de aflfimentação, agropecuárfia, transporte, 

desenho urbano e uso do soflo.

Tamanha mudança não é possívefl sem uma ação 

artficuflada de atores que flutam por um mundo mafis 

saudávefl, sustentávefl e justo. Há dfiversas vuflnerabfiflfi-

dades, as quafis só serão superadas com uma estraté-

gfia unfificada de mfitfigação e adaptação.

No Brasfifl, a expansão da agropecuárfia envoflve, em 

certos casos, prátficas fiflegafis como o desmatamento e 

grfiflagem de terras, aflém do uso extensfivo de agro-

tóxficos. Apesar de o País ser o 5º mafior produtor de 

aflfimentos do mundo, mfiflhões de brasfiflefiros passam 

ffome e a obesfidade atfingfiu 19,8% em 2018. A prfincfipafl 

ffonte de emfissão de gases de effefito estuffa no País 

é a agropecuárfia, responsávefl por mafis de 70% das 

emfissões em 2017. O Brasfifl e o Uruguafi, por exempflo, 

já têm mafis gado bovfino do que pessoas. 

A fforma de atuação e de organfização do agronegó-

cfio e das grandes findústrfias aflfimentícfias os tornam 

atores sfignfificatfivos no probflema da Sfindemfia Gflobafl. 

Superar esse paradfigma representa reequfiflfibrar as 

fforças que estfimuflam dfietas mafis saudávefis e deses-

tfimuflam o consumo de aflfimentos ufltraprocessados, 

prfiorfizam o uso da terra para uma agrficufltura justa, 

flfimpa e sustentávefl, e reduzem substancfiaflmente as 

emfissões de gases de effefito estuffa. 

Essa ação coordenada precfisa apofiar os movfimentos 

socfiafis nos nívefis flocafl, nacfionafl e gflobafl, de fforma 

a promover o pensamento sfistêmfico, compartfiflhar 

sofluções finovadoras e promover esfforços sfinérgfi-

cos. São esses atores os grandes responsávefis por 

demandar a crfiação de poflítficas de enffrentamento 

da Sfindemfia Gflobafl, e monfitorar sua fimpflementação, 

enquanto os governos precfisam se encarregar de 

trabaflhar em conjunto para reduzfir a pobreza e as 

finfiqufidades e garantfir dfirefitos humanos.

Aflém dfisso, é ffundamentafl reduzfir a finfluêncfia dos 

grandes finteresses comercfiafis nos processos de 

desenvoflvfimento de poflítficas e tomada de decfisão, 

para permfitfir que os Estados fimpflementem poflítficas 

de finteresse à saúde púbflfica, à equfidade e à susten-

tabfiflfidade do pflaneta.

Não temos a fiflusão de que fisso será ffácfifl, mas temos 

a convficção de que essa transfformação é findfispen-

sávefl para a manutenção da vfida, dos dfirefitos socfiafis 

e da saúde do pflaneta. Há mafis de três décadas o 

Instfituto Brasfiflefiro de Deffesa do Consumfidor (Idec) 

fluta em deffesa do consumfidor, conscfientfizando e 

demandando étfica nas reflações de consumo, de 

fforma findependente de empresas, partfidos ou 

governo. Uma de nossas prfincfipafis áreas de atuação 

é justamente a promoção de escoflhas aflfimentares 

mafis conscfientes, saudávefis e sustentávefis, por fisso 

podemos dfizer com segurança que estamos prontos 

para mafis esse desafio.

Introdução

Juntos contra a Sfindemfia Gflobafl

Teresa Lfiporace

Coordenadora executfiva do Idec
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O documento A Sfindemfia Gflobafl da Obesfidade, 

Desnutrfição e Mudanças Cflfimátficas: reflatórfio da comfis-

são The Lancet apresenta, com um oflhar finovador e 

ancorado em robusta anáflfise cfientífica ffefita por um 

grupo renomado de especfiaflfistas, a coexfistêncfia 

de três fimportantes probflemas de saúde púbflfica 

no mundo: obesfidade, desnutrfição e mudanças 

cflfimátficas.

O concefito “Sfindemfia Gflobafl” aponta que as três pan-

demfias – obesfidade, desnutrfição e mudanças cflfimá-

tficas – finteragem umas com as outras, compartfiflham 

determfinantes e, portanto, exercem uma finfluêncfia 

mútua em sua carga para a socfiedade. Suas causas 

passam peflos finteresses comercfiafis que orfientam 

o modeflo hegemônfico do sfistema agroaflfimentar 

gflobafl, pefla ffaflta de vontade das flfideranças poflítficas e 

pefla ffrágfifl e finsuficfiente ação da socfiedade em gerafl. 

Por conta dfisso, as sofluções devem ser consfideradas 

conjuntamente, e com urgêncfia.  

Esta pubflficação surge como um convfite para que 

dfifferentes atores - do nívefl gflobafl ao flocafl, da aca-

demfia aos governos e movfimentos socfiafis - pensem 

camfinhos e respostas que quebrem a finércfia poflí-

tfica e resufltem em compromfissos com um sfistema 

aflfimentar mafis resfiflfiente, sustentávefl, promotor da 

saúde e de justfiça socfiafl. 

O Núcfleo de Pesqufisas Epfidemfioflógficas em Nutrfição 

e Saúde (Nupens) da Unfiversfidade de São Pauflo 

(USP) recebe com entusfiasmo esse chamamento, que 

refforça e revfigora nossas reflexões acerca dos nexos 

entre aflfimentos ufltraprocessados, nutrfição, sfistema 

aflfimentar e sustentabfiflfidade. Compreendemos 

que, nas úfltfimas décadas, o ufltraprocessamento de 

aflfimentos passou a mofldar o sfistema aflfimentar e a 

finfluencfiar os padrões aflfimentares popuflacfionafis, 

fimpactando negatfivamente a quaflfidade da aflfimenta-

ção, a saúde, a cufltura e o ambfiente. 

Ter este fimportante reflatórfio traduzfido para a 

flíngua portuguesa oportunfiza que o debate sobre a 

“Sfindemfia Gflobafl” ganhe fforça e fimpuflsfione a agenda 

nacfionafl.

É hora de agfir!

Patrficfia Jafime

Pesqufisadora do Nupens/USP
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A revfista The Lancet pubflficou sérfies sobre obesfidade 

em 20111-4 e em 20155-10 que destacaram o conhecfi-

mento cfientífico da orfigem, da carga econômfica e 

da saúde, a necessfidade de abordagens sfistêmficas e 

as consequêncfias de manter as cofisas como estão. 

Em 2015, aflém de reconhecer que há um probflema 

mundfiafl, concfluímos que pouco progresso havfia sfido 

ffefito e deflfineamos recomendações urgentes.11 A 

obesfidade é afinda consfiderada por aflguns como uma 

responsabfiflfidade findfivfiduafl resufltante de escoflhas e 

motfivações erradas. Essa vfisão não é acefitávefl. A obe-

sfidade é ffrequentemente um dfistúrbfio crônfico e pro-

gressfivo que fleva a uma saúde precárfia, um estfigma 

findevfido e ao aumento da mortaflfidade. Na anáflfise da 

Carga Gflobafl de Doenças de 2017, o índfice de massa 

corporafl (IMC) eflevado aumentou 36,7% entre 2007 

e 2017, e 127% entre 1990 e 2017, uma das mafiores 

taxas de aumento entre os ffatores de rfisco avaflfia-

dos.12 O IMC eflevado ffofi responsávefl por 4,72 mfiflhões 

de mortes e 148 mfiflhões de anos de vfida ajustados 

por fincapacfidade em todo o mundo em 2017, e ffofi o 

quarto prfincfipafl ffator de rfisco de mortaflfidade com 

novos aumentos prevfistos.13 Com o aumento da pre-

vaflêncfia em quase todos os países, a obesfidade tem 

aflcançado consequêncfias para a saúde e o bem-estar 

da popuflação e nenhuma soflução óbvfia, apesar de 

mufitos reflatórfios e recomendações.

O reflatórfio da Comfissão The Lancet que pubflficamos 

agora14 começou como uma comfissão sobre obesfi-

dade15 e mudou de dfireção durante os três anos de 

trabaflho dos responsávefis, sob a flfiderança de Boyd 

Swfinburn e Wfiflflfiam Dfietz, para coflocar a obesfidade 

no contexto mafis ampflo da Sfindemfia Gflobafl de obesfi-

dade, desnutrfição e mudanças cflfimátficas. Uma sfinde-

mfia é a “presença de dofis ou mafis estados de doença 

que finteragem de fforma adversa entre sfi, affetando 

negatfivamente o curso mútuo de cada trajetórfia da 

doença, aumentando a vuflnerabfiflfidade e tornando-se 

mafis defletérfios por finfiqufidades experfimentadas”.16  

A Sfindemfia Gflobafl apresentada por essa Comfissão14 

fleva o concefito um passo aflém e o apflfica para aflém 

das doenças findfivfiduafis. A Comfissão examfina os 

ffatores humanos prfincfipafis e os cficflos de finterações 

exfistentes que flevam à má nutrfição em todas as 

suas fformas - obesfidade, desnutrfição e deficfiêncfia 

de nutrfientes - e às mudanças cflfimátficas. Efla destaca 

suas finterações recíprocas e apresenta a necessfidade 

de sofluções urgentes e sustentávefis   para aflcançar 

um peso corporafl saudávefl para as pessoas e um 

ecossfistema saudávefl para a sobrevfivêncfia do nosso 

pflaneta.

As dfiscussões sobre mudanças cflfimátficas e aquecfi-

mento gflobafl estão flentamente começando a flevar 

em conta seus effefitos sobre a saúde, fincflufindo a 

finsegurança aflfimentar, mas o rfitmo das mudanças e 

os números emergentes sobre as emfissões de gases 

de effefito estuffa não são encorajadores.17  A Lancet 

Countdown de 2018 sobre saúde e mudanças cflfimátfi-

cas concflufiu que “tomados como um todo, os findfica-

dores e dados apresentados... são motfivo de grande 

preocupação, com o rfitmo das mudanças cflfimátficas 

superando a urgêncfia da resposta”.18  Então, para 

enffrentar a Sfindemfia Gflobafl, é prfimordfiafl repensar-

mos radficaflmente o modo como comemos, vfivemos, 

consumfimos e nos movemos. Os sfistemas aflfimen-

tares, as cfidades, os mefios de transporte e as finsta-

flações recreatfivas devem ser concebfidos de fforma 

hoflístfica, flevando em conta o fimpacto na saúde e no 

bem-estar das pessoas e do pflaneta. E os países de 

bafixa e médfia renda (LMICs) precfisam ser protegfidos 

de prátficas expfloratórfias e predatórfias de empresas 

de aflfimentos e bebfidas, e apofiados para aflcançar um 

crescfimento econômfico sustentávefl e saudávefl.

Nas atuafis trajetórfias de desenvoflvfimento eco-

nômfico, crescfimento popuflacfionafl e provfisão de 

Comentárfios

A obesfidade precfisa ser coflocada em 
um contexto mufito mafis ampflo

Sabfine Kflefinert, Rfichard Horton

The Lancet, Londres EC2Y 5AS, Refino Unfido 

sabfine.kflefinert@flancet.com
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aflfimentos, estfima-se que até 2050 a demanda gerafl 

por aflfimentos e aflfimentos de orfigem anfimafl aumen-

tará em 50% e 70%, respectfivamente, com mafis 

effefitos desestabfiflfizadores dos desmatamentos, 

extfinção de espécfies e a acefleração das mudanças 

cflfimátficas.19 Essas prevfisões affetarão os países mafis 

pobres e, dentro dos países, a popuflação mafis pobre, 

desproporcfionaflmente. Aflém dfisso, o modeflo de 

negócfios predomfinante de grandes empresas finter-

nacfionafis de aflfimentos e bebfidas que se concentra 

na maxfimfização dos flucros de curto prazo fleva ao 

consumo excessfivo de aflfimentos e bebfidas pobres 

em nutrfientes tanto nos países de aflta renda quanto 

nos países de bafixa renda. A coexfistêncfia da obesfi-

dade e da desnutrfição a partfir do findficador antropo-

métrfico de afltura para fidade (stuntfing) em crfianças, 

em aflguns países, é um sfinafl de aflerta urgente. A 

Comfissão deffende uma mudança radficafl para um 

modeflo de negócfio sustentávefl e promotor da saúde, 

adequado aos ffuturos desafios que enffrentamos.

A governança nos nívefis nacfionafl e munficfipafl é 

fimportante, mas geraflmente é ffragmentada, mantfida 

nas mãos dos mesmos grupos, mufitas vezes ffocada 

na escoflha findfivfiduafl e fincapaz de ou reflutante em 

se dfistancfiar da fforte finfluêncfia comercfiafl e dos 

objetfivos poflítficos de curto prazo. Para ufltrapassar 

este fimpasse poflítfico, a Comfissão deffende uma 

Convenção-Quadro sobre Sfistemas Aflfimentares, 

baseada na Convenção-Quadro para o Controfle do 

Tabaco, para refforçar e monfitorar a fimpflementação 

das poflítficas aflfimentares nacfionafis e ffacfiflfitar uma res-

posta poflítfica mufltfiffacetada para aflém da finfluêncfia 

das empresas mufltfinacfionafis. Em um momento de 

governos nacfionafis vofltados para dentro, movfimen-

tos popuflfistas emergentes em mufitos países e uma 

desconfiança equfivocada em dados e na cfiêncfia, são 

necessárfios ffortes esfforços e vozes finternacfionafis.

A Comfissão descreve o concefito de admfinfistração 

de sete gerações dos povos findígenas firoqueses, por 

mefio do quafl a geração atuafl vfive e trabaflha para o 

beneffícfio de sete gerações no ffuturo. Estamos flonge 

de pensar tão à ffrente. Nossa geração tem a percep-

ção, a evfidêncfia e a oportunfidade de agfir e mudar 

o camfinho para uma saúde humana e pflanetárfia 

meflhor. A Comfissão é o prfimefiro passo para que fisso 

aconteça.

Nós decflaramos que não há conflfitos de finteresse.

Agradecemos ao Centro Gflobafl Redstone de Prevenção e Bem-Estar, 

Unfiversfidade George Washfington; à Facufldade de Cfiêncfias Médficas e da 

Saúde, Unfiversfidade de Auckfland; à Fundação Morgan, Weflflfington; à Fundação 

Warehouse, Auckfland; à Weflflcome Trust, Refino Unfido; e ao Conseflho de 

Pesqufisa em Cfiêncfia e Engenharfia, Departamento de Cfiêncfia e Tecnoflogfia, 

Governo da Índfia, por contrfibufir com ffundos para as reunfiões da Comfissão. 

Agradecemos à Unfiversfidade de Auckfland, à Escofla de Saúde Púbflfica do 

Instfituto Mfiflken, da Unfiversfidade George Washfington, e à Federação Mundfiafl 

de Obesfidade, por serem nossos parcefiros oficfiafis desta Comfissão. Somos 

gratos a todas as organfizações e partficfipantes do workshop que fforneceram 

retorno vaflfioso durante o trabaflho da Comfissão e agradecemos partficuflar-

mente ao Boyd Swfinburn e ao Wfiflflfiam Dfietz por flfiderarem a Comfissão.
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A Sfindemfia Gflobafl da Obesfidade, Desnutrfição e 

Mudanças Cflfimátficas: reflatórfio da Comfissão The 

Lancet de Boyd Swfinburn e coflaboradores1 tem uma 

grande abrangêncfia. Os flefitores poderfiam esperar 

que um reflatórfio fimportante sobre obesfidade e 

desnutrfição no títuflo abordasse o que constfitufi uma 

boa nutrfição e por que a desnutrfição é um probflema 

generaflfizado e persfistente no mundo. Mas a nutrfi-

ção é uma cfiêncfia reducfionfista e essa Comfissão 

The Lancet sobre Sfindemfia Gflobafl é tudo menos 

reducfionfista.

Os autores da Comfissão rejefitam corajosamente a 

tentação de resumfir o probflema e as sofluções da 

obesfidade gflobafl fisofladamente. Isso ffofi ffefito em 

outros documentos2,3, fincflusfive na sérfie de obesfi-

dade de 2015 do The Lancet. Efles também defixam 

para outros expflficar o que sabemos e o que não 

sabemos sobre nutrfição, obesfidade e dfistúrbfios 

metabóflficos reflacfionados. Isso também pode ser 

encontrado em outro documento4 e não ffaz parte 

dos objetfivos dos autores na preparação deste 

reflatórfio.

Em vez dfisso, a Comfissão cuflpa de fforma convfincente 

os probflemas sfistêmficos proffundos da pandemfia da 

obesfidade e apresenta uma sérfie de ffatores mufltfiffa-

cetados e mufltfidfimensfionafis que fimpflficam na dra-

mátfica ascensão gflobafl da obesfidade, da desnutrfição 

e das mudanças cflfimátficas. Dentre efles, destaca-se 

um sfistema findustrfiafl gflobafl que estfimufla a homoge-

nefidade na produção e no consumo, externaflfiza os 

danos à saúde, à coesão socfiafl e ao mefio ambfiente, 

aflém de premfiar aflfimentos baratos, dentre outros 

aspectos negatfivos descrfitos. 

Um exempflo desses danos múfltfipflos é o dfirecfio-

namento da agrficufltura para  produtos de mafior 

vaflor agregado, como aflfimentos processados   e de 

orfigem anfimafl que consomem grandes quantfida-

des de energfia, geram metano e outros resíduos, e 

são pesadamente anuncfiados com estratégfias de 

marketfing e consumfidos em quantfidades não saudá-

vefis. A obesfidade é um resufltado. A desnutrfição por 

deficfiêncfia de nutrfientes e as mudanças cflfimátficas 

são outros. A offensa é mafis notórfia para os US$ 500 

bfiflhões em subsídfios pagos ao setor agrícofla todos 

os anos, ffornecendo prfincfipaflmente finsumos baratos 

para grandes empresas de aflfimentos, e cerca de US$ 

5 trfiflhões em subsídfios para empresas de combustí-

vefis ffóssefis.

A Comfissão flança uma crítfica abrangente e justa aos 

resufltados de ordem econômfica finternacfionafl, ao 

mesmo tempo em que sfinaflfiza onde argumentos 

e fincentfivos econômficos são necessárfios e podem 

ser útefis. Subsídfios não saudávefis são offerecfidos 

atuaflmente a empresas agrícoflas, prfincfipaflmente 

em países de aflta renda, mas também cada vez mafis 

em grandes países de bafixa e médfia renda.5 Esses 

subsídfios custam caro e prejudficam enormemente 

os agrficufltores dos países em desenvoflvfimento e as 

poflítficas de desenvoflvfimento baseadas na agrficufl-

tura. Mas apontar o flado ffefio de uma moeda não sfig-

nfifica que o outro seja bonfito. Uma das sugestões da 

Comfissão é redfirecfionar os subsídfios para atfivfidades 

sustentávefis, saudávefis   e ambfientaflmente amfigávefis   

- por exempflo, finovações em energfia sustentávefl e 

transporte e sfistemas flocafis de aflfimentação saudávefl.

Os subsídfios destfinados ao fincentfivo de determfi-

nados comportamentos ou decfisões podem ter 

consequêncfias não fintencfionafis e não há evfidên-

cfias suficfientes até o momento de que os subsídfios 

dfirecfionados a produtores de ffrutas e vegetafis, ou a 

outros aflfimentos saudávefis,   reduzfirão a desnutrfição, 

embora subsídfios dfirecfionados aos consumfidores 

meflhorem as escoflhas aflfimentares.6

Repensando sfistemas para  
reverter a Sfindemfia Gflobafl 

Rachefl Nugent

RTI Internatfionafl, Seattfle, WA 98104, EUA  

rnugent@rtfi.org
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A Comfissão sugere manefiras de aprovefitar afinda 

mafis o poder da economfia usando financfiamento 

para assfistêncfia ao desenvoflvfimento, fimpostos sobre 

produtos não saudávefis, os pregadores de grupos 

empresarfiafis, como o Fórum Econômfico Mundfiafl, e 

os gastos do Banco Mundfiafl e bancos regfionafis de 

desenvoflvfimento. Essas são todas boas e necessárfias 

fidefias, mas é aqufi que o pflano de deffesa precfisa ser 

adequado ao púbflfico, e os vaflores econômficos apre-

sentados no reflatórfio da Comfissão também podem 

ser útefis. 

A Comfissão aponta para grandes custos econômficos 

da obesfidade - US$ 2 trfiflhões por ano - e mafiores 

custos estfimados de desnutrfição - 11% do produto 

finterno bruto (PIB) na Áffrfica e na Ásfia, onde a desnu-

trfição está concentrada - cada um desses encargos 

econômficos cafindo em regfiões geográficas espe-

cíficas onde uma ou outra fforma de desnutrfição é 

afltamente prevaflente. Há boas razões para acredfitar 

que essas estfimatfivas podem ser mufito bafixas, já 

que consfideramos os effefitos da desnutrfição ao flongo 

da vfida e entre gerações. Mas, de 5% a 10% do PIB 

gflobafl, a carga econômfica estfimada das mudanças 

cflfimátficas, confforme reflatada pefla Comfissão, supera 

essas estfimatfivas e já está sendo sentfida de manefira 

dramátfica.7

No entanto, boas fidefias e evfidêncfias nunca são 

suficfientes, especfiaflmente com questões compfle-

xas como a má nutrfição e as mudanças cflfimátficas. 

Exfistem ampflas razões para sermos pessfimfistas 

quanto à possívefl mudança nas soflficfitações da 

Comfissão por uma Cúpufla Gflobafl e um finvestfimento 

de US$ 1 bfiflhão de ffontes fiflantrópficas e outras ffontes 

para estfimuflar a socfiedade cfivfifl. Estamos na Década 

de Ação das Nações Unfidas sobre Nutrfição *, 2016-

2025, que ffofi precedfida pefla Cúpufla de Nutrfição para 

o Crescfimento em 2013 e a Segunda Confferêncfia 

Internacfionafl sobre Nutrfição em 2014, refforçada 

por quatro Reflatórfios Gflobafis de Nutrfição, de 2014 

a 2018,8 e vaflfidado por finúmeras outras confferên-

cfias e pubflficações sobre obesfidade e desnutrfição. 

Estfima-se que o financfiamento dos doadores para a 

nutrfição exceda U$ 22 bfiflhões, prfincfipaflmente para a 

desnutrfição.8 No entanto, o progresso contra a obe-

sfidade parece remoto e o progresso contra a desnu-

trfição tem sfido flento, segundo os próprfios dados da 

Comfissão.

As razões sfistêmficas da finércfia, como a finfluêncfia 

poflítfica de poderosos atores comercfiafis e flfiderança 

poflítfica e governança finadequadas, são bem descrfitas 

neste reflatórfio e podem parecer exaustfivas. Também 

são fintfimfidadoras as nove recomendações gerafis e 

as 22 ações do reflatórfio. Mas é fimportante flembrar 

que mufitas dessas ações - por exempflo, fincentfivar a 

aflfimentação saudávefl, meflhorar os sfistemas aflfimen-

tares e ffortaflecer a capacfidade da socfiedade cfivfifl 

de reaflfizar mudanças - já fforam testadas em aflguns 

cenárfios e comprovadamente ffuncfionam. Em um 

documento de trabaflho não pubflficado, orfigfinaflmente 

desenvoflvfido para o Banco Mundfiafl, Schufltz e Bonfiflfla-

Chacfin ffornecem exempflos de nove países em todas 

as regfiões do mundo, exceto o Orfiente Médfio e a 

Amérfica do Norte, que fimpflementaram poflítficas de 

prevenção e redução da obesfidade (Schufltz L, Bonfiflfla- 

Chacfin ME, Banco Mundfiafl, Washfington, DC, EUA, 

comunficação pessoafl). 

A gama de poflítficas fincflufi medfidas para finfluencfiar 

o varejo e o abastecfimento de aflfimentos, cataflfisar a 

* Para Década de Ação das Nações Unfidas sobre Nutrfição veja  

https://www.who.fint/nutrfitfion/decade-off-actfion/ (em fingflês)
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refformuflação de aflfimentos, aflterar o ambfiente cons-

truído, finfluencfiar a mudança de comportamento 

e apflficar pressão econômfica por mefio de poflítficas 

fiscafis, todas também sugerfidas por essa Comfissão. 

Schufltz e Bonfiflfla-Chacfin apontam também para 

o mesmo tfipo de tátfica da findústrfia descrfita pefla 

Comfissão The Lancet, que tenta contrapor poflítficas 

fiscafis, flegfisflatfivas e reguflatórfias, fincflufindo o flobby 

junto aos gestores púbflficos, flevantando dúvfidas 

sobre a fforça da evfidêncfia empírfica e propondo 

medfidas de acordos vofluntárfios. Uma concflusão 

ffundamentafl, tanto da Comfissão quanto dos estudos 

de casos de Schufltz e Bonfiflfla-Chacfin, é que o sucesso 

da fimpflementação das poflítficas depende menos 

do âmbfito da poflítfica em sfi do que da presença e 

tenacfidade de uma coaflfizão engajada de atores 

fintersetorfiafis que pode aflavancar recursos e obter 

apofio púbflfico, um ambfiente poflítfico ffavorávefl e a 

dfisponfibfiflfidade de evfidêncfias para definfir cflaramente 

o escopo da poflítfica.

O reflatórfio da Comfissão defixa o flefitor esperando que 

o poder da evfidêncfia, coaflfizões finfformafis para cons-

trufir poder cofletfivo, o crescfimento da conscfientfização 

púbflfica e o cufltfivo de vontade poflítfica possam reo-

rfientar os sfistemas para combater a Sfindemfia Gflobafl 

de obesfidade, desnutrfição e mudanças cflfimátficas.

Eu decflaro que não há conflfitos de finteresse.

1. Swfinburn BA, Kraak VI, Aflflender S, et afl. A Sfindemfia Gflobafl da Obesfidade, 

da Desnutrfição e das Mudanças Cflfimátficas: o reflatórfio da Comfissão The 

Lancet. Lancet 2019; pubflficado onflfine em 27 de Janefiro de 2019. http://dx.

dofi.org/10.1016/S0140-6736(18)32822-8.

2. Organfização Mundfiafl da Saúde (OMS). Consuflta Conjunta de Especfiaflfistas 

da OMS/FAO sobre Aflfimentação, Nutrfição e Prevenção de Doenças 

Crônficas. Reflatórfio Técnfico da OMS Serfies 916. Geneva: Organfização 

Mundfiafl da Saúde, 2003.

3. WHO. Reflatórfio da Comfissão peflo Ffim da Obesfidade Inffantfifl. Geneva: 
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de Nutrfição Gflobafl 2018. https://gflobaflnutrfitfionreport.org/reports/gflobafl-

-nutrfitfion-report-2018/ (acessado em 14 de dezembro de 2018).
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A edfição de 2018 do reflatórfio do Estado de Segurança 

Aflfimentar e Nutrfição no Mundo (The State off Food 

Securfity and Nutrfitfion fin the Worfld - SOFI)1, pubflficado 

pefla Organfização das Nações Unfidas para Agrficufltura 

e Aflfimentação (FAO) e peflas agêncfias parcefiras da 

ONU, apresenta ffatos e números que apofiam a tese 

dessa Comfissão2, que afirma que a comunfidade 

finternacfionafl enffrenta uma Sfindemfia Gflobafl de des-

nutrfição, obesfidade e mudanças cflfimátficas.

O SOFI mostra que, em 2017, a ffome mundfiafl aumen-

tou peflo tercefiro ano consecutfivo. O número de 

pessoas desnutrfidas aumentou de cerca de 804 

mfiflhões em 2016 para quase 821 mfiflhões em 2017.1 

Esse aumento da ffome está assocfiado ao crescente 

número de conflfitos, partficuflarmente na Áffrfica 

Subsaarfiana. Esfforços para combater a ffome devem, 

portanto, estar aflfinhados com a construção da paz.

Os effefitos das mudanças cflfimátficas são outro ffator 

fimportante para este aumento da desnutrfição. A 

varfiabfiflfidade cflfimátfica e o cflfima extremo fimpactam 

de fforma desproporcfionafl as vfidas e os mefios de 

subsfistêncfia dos 2,5 bfiflhões de agrficufltores, pessoas 

dependentes das florestas, pastores e pescadores do 

mundo, cuja aflfimentação e renda provêm de recur-

sos naturafis renovávefis. Um dos effefitos mafis dfiretos 

está na dfisponfibfiflfidade de aflfimentos e acessfibfiflfidade 

para as pessoas pobres e rurafis.

Mas os fimpactos das mudanças cflfimátficas também 

estão tornando os aflfimentos menos saudávefis. 

Pesqufisas findficam que nívefis aumentados de dfióxfido 

de carbono na atmosffera estão reduzfindo os nívefis 

de nutrfientes, como zfinco, fferro, cáflcfio e potássfio, 

fincflusfive no trfigo, cevada, batata e arroz.3

O sobrepeso e a obesfidade estão aumentando a 

um rfitmo constante, affetando países de aflta, médfia 

e bafixa renda. Estamos, portanto, testemunhando 

a gflobaflfização da obesfidade. Em 2017, mafis de 38 

mfiflhões de crfianças menores de 5 anos vfivfiam com 

sobrepeso ou obesfidade - 25% e 46% ocorreram 

na Áffrfica e na Ásfia, respectfivamente.1 Mafis de 672 

mfiflhões de adufltos no mundo vfivfiam com obesfidade 

em 2017.1 Na Áffrfica, a obesfidade está crescendo - ofito 

dos 20 países do mundo com as mafiores taxas de 

aumento da obesfidade aduflta estão na Áffrfica.

A prfincfipafl razão para o aumento da prevaflêncfia de 

obesfidade e excesso de peso é a fincapacfidade dos 

sfistemas aflfimentares de ffornecer dfietas saudávefis. 

O consumo de aflfimentos findustrfiaflfizados e proces-

sados que são rficos em gorduras trans, açúcar, safl e 

adfitfivos químficos está crescendo na mafiorfia dos paí-

ses. Aflfimentos ffrescos e nutrfitfivos podem ser caros. 

Se os recursos doméstficos para aflfimentos se torna-

rem escassos, as pessoas podem optar por aflfimentos 

mafis baratos e de aflto teor caflórfico, com bafixo teor 

de nutrfientes. Esse tfipo de consumo ocorre prfincfipafl-

mente em ambfientes urbanos e em países de renda 

médfia-aflta e aflta, embora os fimpactos negatfivos da 

finsegurança aflfimentar sobre a quaflfidade da aflfimen-

tação também exfistam em países de bafixa, médfia e 

aflta renda.

A Comfissão The Lancet destaca como a obesfidade 

e seus determfinantes são ffatores de rfisco para 

aflgumas das prfincfipafis causas de doenças não 

transmfissívefis em todo o mundo, fincflufindo doenças 

cardfiovascuflares, dfiabetes tfipo 2 e certos tfipos de 

câncer. Efla também reflata que os custos econômficos 

gflobafis anuafis da obesfidade são de cerca de US$ 

2 trfiflhões, representando 2,8% do produto finterno 

bruto mundfiafl. Como a Comfissão destaca, esses cus-

tos são mafis ou menos equfivaflentes aos fimpactos do 

ffumo ou conflfitos armados.

Transfformando sfistemas aflfimentares 
para uma saúde meflhor

José Grazfiano da Sfiflva

Dfirector-Gerafl, Organfização das Nações Unfidas para a Aflfimentação e 

Agrficufltura, Roma, Itáflfia · dfirector-generafl@ffao.org
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Para enffrentar a Sfindemfia Gflobafl da desnutrfição, 

obesfidade e mudanças cflfimátficas, a comunfidade 

finternacfionafl precfisa fimpflementar sfistemas aflfimen-

tares que fforneçam aflfimentos saudávefis   e nutrfitfivos, 

mafis baratos e acessívefis a todos.

Essa resposta fincflufi a fimpflementação de sfistemas 

de monfitoramento e aflerta precoce de rfiscos cflfimá-

tficos, bem como a promoção de prátficas agrícoflas 

finteflfigentes em termos de cflfima para os agrficufltores 

ffamfiflfiares. Esses esfforços também fincfluem abordar 

aspectos de um sfistema aflfimentar, como o compor-

tamento do consumfidor.

A obesfidade, por exempflo, deve ser consfiderada 

como uma questão púbflfica e não como um probflema 

findfivfiduafl. As pessoas devem estar cfientes dos prós e 

contras do que comem e ser fincentfivadas a comer aflfi-

mentos saudávefis. No entanto, os consumfidores nem 

sempre sabem o que estão consumfindo, porque os 

rótuflos não ffornecem finfformações compreensívefis. 

Os consumfidores devem ter autonomfia para ffazer 

escoflhas aflfimentares bem finfformadas e saudávefis.

A FAO vem ffortaflecendo seu ffoco em dfietas nutrfi-

tfivas e saudávefis. Em 2014, a FAO organfizou con-

juntamente com a OMS a Segunda Confferêncfia 

Internacfionafl sobre Nutrfição. A FAO e a OMS estão 

agora flfiderando a fimpflementação da Década de Ação 

das Nações Unfidas sobre Nutrfição (2016-2025). A FAO 

e a OMS estão apofiando várfios países para enffren-

tar as múfltfipflas cargas da má nutrfição de dfifferentes 

perspectfivas e ações - por exempflo, a adoção de 

flegfisflação para meflhorar a rotuflagem de produtos, o 

banfimento de fingredfientes prejudficfiafis na produção 

de aflfimentos, a fintrodução da nutrfição nos currícu-

flos escoflares prfimárfios e o consumo de aflfimentos 

ffrescos produzfidos flocaflmente a partfir da agrficufltura 

ffamfiflfiar.

O trabaflho dessa Comfissão The Lancet basefia-se nos 

esfforços que estão sendo ffefitos dentro dos sfistemas 

da ONU, e contrfibufirá para os nossos esfforços para 

aflcançar o Objetfivo de Desenvoflvfimento Sustentávefl 

2 de acabar com a ffome, aflcançar a segurança aflfi-

mentar, meflhorar a nutrfição e promover a agrficufltura 

sustentávefl.

Sou Dfiretor-Gerafl da Organfização das Nações Unfidas para Agrficufltura e 

Aflfimentação. Eu não decflaro nenhum outro conflfito de finteresse.

1. Organfização das Nações Unfidas para Aflfimentação e Agrficufltura, Fundo 

Internacfionafl para o Desenvoflvfimento Agrícofla, UNICEF, Programa Mundfiafl 
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Agrficufltura, 2018. http://www.ffao.org/3/I9553EN/fi9553en.pdff (acessado em 

14 de dezembro de 2018).

2. Swfinburn BA, Kraak VI, Aflflender S, et afl. A Sfindemfia Gflobafl da Obesfidade, 
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3. Myers SS, Zanobettfi A, Kfloog I, et afl. Increasfing CO2 threatens human nutrfi-

tfion. Nature 2014; 510: 139–42.
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A má nutrfição em todas as suas fformas - fincflufindo a 

obesfidade, a desnutrfição e outros rfiscos aflfimentares 

- é a prfincfipafl causa da saúde precárfia no mundo. 

Num ffuturo próxfimo, os effefitos das mudanças cflfimá-

tficas sobre a saúde firão compor, consfideraveflmente, 

esses desafios de saúde. As mudanças cflfimátficas 

podem ser consfideradas uma pandemfia por causa de 

seus effefitos radficafis na saúde humana e nos sfiste-

mas naturafis dos quafis dependemos (por exempflo, 

saúde pflanetárfia). Essas três pandemfias - obesfidade, 

desnutrfição e mudanças cflfimátficas - representam a 

Sfindemfia Gflobafl, que affeta a mafiorfia das pessoas em 

todos os países e regfiões do mundo. Eflas constfituem 

uma sfindemfia, ou sfinergfia de epfidemfias, porque 

coexfistem no tempo e flugar, finteragem entre sfi para 

produzfir sequeflas compflexas e compartfiflham ffato-

res socfiafis ffundamentafis comuns. Esta Comfissão 

recomenda ações abrangentes para enffrentar a 

obesfidade no contexto da Sfindemfia Gflobafl, que 

representa o mafior desafio de saúde para os seres 

humanos, o mefio ambfiente e o nosso pflaneta no 

sécuflo XXI.

A Sfindemfia Gflobafl

Embora a mfissão da Comfissão ffosse abordar a obesfi-

dade, um processo deflfiberatfivo flevou à refformuflação 

do probflema e à expansão do objetfivo prfincfipafl para 

offerecer recomendações para enffrentar cofletfiva-

mente os desafios da trfipfla carga da Sfindemfia Gflobafl. 

Refformuflamos o probflema da obesfidade como tendo 

quatro partes. 

Prfimefira, a prevaflêncfia da obesfidade está aumen-

tando em todas as regfiões do mundo. Nenhum país 

consegufiu reverter sua epfidemfia porque os ffatores 

sfistêmficos e finstfitucfionafis da obesfidade permane-

cem pratficamente finabaflávefis. 

Segundo, mufitas recomendações de poflítficas basea-

das em evfidêncfias para deter e reverter as taxas de 

obesfidade fforam endossadas por Estados Membros 

em sucessfivas reunfiões da Assembflefia Mundfiafl da 

Saúde ao flongo de quase três décadas, mas afinda 

não fforam traduzfidas em mudanças sfignfificatfivas 

e mensurávefis. Esse progresso firreguflar deve-se ao 

que a Comfissão chama de finércfia poflítfica, um termo 

cofletfivo para os effefitos combfinados de flfiderança 

poflítfica e governança finadequada para fimpflementar 

poflítficas para responder à Sfindemfia Gflobafl, fforte 

oposfição a essas poflítficas por poderosos finteresses 

comercfiafis, e uma ffaflta de demanda por ação poflítfica 

da socfiedade . 

Tercefiro, semeflhante ao Acordo de Parfis de 2015 

sobre Mudanças Cflfimátficas, a enorme carga eco-

nômfica e de saúde causada pefla obesfidade não é 

vfista como urgente o suficfiente para gerar demanda 

púbflfica ou vontade poflítfica de fimpflementar as reco-

mendações de órgãos especfiaflfizados para uma ação 

effetfiva. 

Ffinaflmente, a obesfidade tem sfido hfistorficamente 

consfiderada de fforma fisoflada de outros grandes 

desafios gflobafis. Vfincuflar a obesfidade à desnutrfição 

e às mudanças cflfimátficas em uma únfica estrutura da 

Sfindemfia Gflobafl concentra a atenção na escafla e na 

urgêncfia de enffrentar esses desafios combfinados e 

enffatfiza a necessfidade de sofluções comuns.

Fatores Sfindêmficos

A Comfissão apflficou uma perspectfiva sfistêmfica 

para entender e enffrentar os ffatores prfincfipafis da 

Sfindemfia Gflobafl no contexto de aflcançar os ampflos 

resufltados gflobafis da saúde e do bem-estar humano, 

da saúde e do bem-estar ecoflógfico, da equfidade 

socfiafl e da prosperfidade econômfica. Os prfincfipafis 

sfistemas que fimpuflsfionam a Sfindemfia Gflobafl são a 

aflfimentação e a agrficufltura, o transporte, o desenho 

urbano e o uso do soflo. Uma anáflfise da dfinâmfica 

desses sfistemas flança fluz sobre as respostas a aflgu-

mas questões ffundamentafis. Por que esses sfistemas 

operam da manefira como operam? Por que efles pre-

cfisam mudar? Por que efles são tão dfiffícefis de mudar? 

Quafis pontos de aflavancagem (ou aflavancas) são 

necessárfios para superar a finércfia poflítfica e enffren-

tar a Sfindemfia Gflobafl? A Comfissão fidentfificou cfinco 

conjuntos de cficflos de finterações como a dfinâmfica 

domfinante prfincfipafl às respostas a essas perguntas. 

Efles fincfluem: 

Sumárfio executfivo
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1. Cficflos de finteração de governança que deter-

mfinam como o poder poflítfico se traduz em 

poflítficas e fincentfivos econômficos e desfincentfi-

vos para as empresas operarem dentro defle; 

2. Cficflos de finteração de negócfios que deter-

mfinam a dfinâmfica de crfiação de bens e 

servfiços flucratfivos, fincflufindo as externaflfidades 

assocfiadas a danos à saúde humana, ao mefio 

ambfiente e ao pflaneta; 

3. Cficflos de finteração de offerta e de procura 

mostrando as reflações que determfinam as 

prátficas atuafis de consumo; 

4. Cficflos de finteração ecoflógfico que mostram 

os danos ambfientafis finsustentávefis   que os 

sfistemas de aflfimentação e transporte fimpõem 

aos ecossfistemas naturafis; e 

5. Cficflos de finteração de saúde humana que 

mostram os effefitos posfitfivos e negatfivos que 

esses sfistemas têm na saúde humana. 

Essas finterações precfisam ser eflucfidadas e métodos 

para reorfientar esses sfistemas de reação precfisam 

ser prfiorfizados para mfitfigar a Sfindemfia Gflobafl.

Ações de Trabaflho Dupflo ou Trfipflo

Os ffatores comuns da obesfidade, da desnutrfição e da 

mudança cflfimátfica findficam que mufitas fintervenções 

em nívefl de sfistemas poderfiam servfir como ações de 

trabaflho dupflo ou trfipflo para mudar a trajetórfia de 

todas as três pandemfias sfimufltaneamente. Embora 

essas ações possam produzfir resufltados vantajosos 

ou mufito vantajosos, eflas são dfiffícefis de aflcançar. 

Um exempflo aparentemente sfimpfles mostra como 

essas ações podem ser desafiadoras. As dfiretrfizes 

nutrficfionafis nacfionafis servem como base para o 

desenvoflvfimento de poflítficas de aflfimentação e nutrfi-

ção, e educação púbflfica para reduzfir a obesfidade e 

a desnutrfição, e podem ser estendfidas para fincflufir 

sustentabfiflfidade, flevando as popuflações a consumfir 

dfietas ampflamente baseadas em pflantas. 

No entanto, os esfforços de mufitos países para fincflufir 

prfincípfios de sustentabfiflfidade ambfientafl em suas 

dfiretrfizes nutrficfionafis ffaflharam devfido à pressão 

de ffortes flobbfies da findústrfia de aflfimentos, espe-

cfiaflmente os setores de carne, flatficínfios, açúcar e 

findústrfia de aflfimentos e bebfidas ufltraprocessados. 

Apenas aflguns países (Suécfia, Aflemanha, Catar e 

Brasfifl) desenvoflveram gufias aflfimentares que pro-

movem dfietas e padrões ambfientafis sustentávefis   

que garantem a segurança aflfimentar, meflhoram a 

quaflfidade da aflfimentação, da saúde e do bem-estar 

humano, a equfidade socfiafl e respondem aos desafios 

das mudanças cflfimátficas.

O engajamento de pessoas, comunfidades e grupos 

dfiversos é crucfiafl para aflcançar essas mudanças. Os 

comportamentos pessoafis são ffortemente finfluen-

cfiados por ambfientes obesogênficos, finsegurança 

aflfimentar e promovem emfissões de gases de effefito 

estuffa. No entanto, as pessoas podem atuar como 

agentes de mudança em suas ffunções como auto-

rfidades eflefitas, empregadores, pafis, consumfidores 

cfidadãos, e finfluencfiar as normas socfiafis e poflítficas 

finstfitucfionafis de flocafis de trabaflho, escoflas, comér-

cfios de aflfimentos e comunfidades para enffrentar a 

Sfindemfia Gflobafl. 

Em todos os sfistemas e finstfitufições, as pessoas são 

tomadoras de decfisão que podem votar, deffender e 

comunficar suas prefferêncfias com outros tomadores 

de decfisão sobre as poflítficas e ações necessárfias para 

enffrentar a Sfindemfia Gflobafl. Dentro dos ecossfiste-

mas naturafis, as pessoas vfiajam, recrfiam, constroem 

e trabaflham de manefiras que podem preservar ou 

restaurar o mefio ambfiente. Ações cofletfivas podem 

gerar o fimpuflso para a mudança. A Comfissão acre-

dfita que a finfluêncfia cofletfiva de findfivíduos, organfiza-

ções da socfiedade cfivfifl e do púbflfico pode estfimuflar a 

reorfientação dos sfistemas humanos para promover 

a saúde, a equfidade, a prosperfidade econômfica e a 

sustentabfiflfidade.
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Mudando as Tendêncfias da Obesfidade, 
Desnutrfição e Mudanças Cflfimátficas

Hfistorficamente, a fforma mafis dfissemfinada de má 

nutrfição tem sfido a desnutrfição, fincflufindo desnutrfi-

ção a partfir do findficador antropométrfico de afltura 

para fidade (stuntfing), desnutrfição a partfir de findfi-

cador antropométrfico de peso e afltura (wastfing) e 

deficfiêncfia de mficronutrfientes. O Índfice Gflobafl da 

Fome (1992-2017) mostrou decflínfios substancfiafis de 

mortaflfidade de crfianças menores de cfinco anos em 

todas as regfiões do mundo, mas decflínfios menos 

substancfiafis na desnutrfição a partfir do findficador 

antropométrfico de afltura para fidade e na desnutrfição 

a partfir de findficador antropométrfico de peso e afltura 

entre as crfianças. No entanto, as taxas de decflínfio 

da desnutrfição para crfianças e adufltos afinda são 

mufito flentas para atfingfir as metas dos Objetfivos de 

Desenvoflvfimento Sustentávefl (ODS) até 2030.

Nos úfltfimos 40 anos, a pandemfia da obesfidade 

mudou os padrões de má nutrfição. A partfir do finícfio 

dos anos 1980, os aumentos rápfidos na prevaflêncfia 

de sobrepeso e obesfidade começaram nos países 

de aflta renda. Em 2015, estfima-se que a obesfidade 

tenha affetado 2 bfiflhões de pessoas no mundo todo. 

A obesfidade e seus determfinantes são ffatores de 

rfisco para três das quatro prfincfipafis causas de doen-

ças crônficas não transmfissívefis (DCNTs) em todo o 

mundo, fincflufindo doenças cardfiovascuflares, dfiabetes 

tfipo 2 e certos tfipos de câncer.

Extensas pesqufisas sobre as orfigens do desenvofl-

vfimento da saúde e da doença mostraram que a 

desnutrfição ffetafl e finffantfifl são ffatores de rfisco para 

MENSAGENS-CHAVE

As pandemfias de obesfidade, desnutrfição e mudanças 

cflfimátficas representam três das mafis graves ameaças à saúde 

e à sobrevfivêncfia humanas. Essas pandemfias constfituem 

a Sfindemfia Gflobafl, consfistente com seu agrupamento no 

tempo e no flugar, finterações nos nívefis bfioflógfico, psficoflógfico 

ou socfiafl, e ffatores e determfinantes socfiafis comuns e de 

grande escafla. Suas finterações e as fforças que as sustentam 

enffatfizam o potencfiafl de grandes effefitos benéficos na saúde 

pflanetárfia que as ações de trabaflho dupflo ou trfipflo, que atuam 

sfimufltaneamente em duas ou em todas as três pandemfias, 

terão. Para mfitfigar a Sfindemfia Gflobafl, a Comfissão propôs as 

segufintes recomendações gerafis, sob as quafis se agrupam mafis 

de 20 ações:

 → Pense nos termos da Sfindemfia Gflobafl para crfiar um ffoco em 

ffatores sfistêmficos comuns que precfisam de ações comuns;

 → Junte-se aos grupos de pensamento e ação para crfiar 

pflatafformas para trabaflhar coflaboratfivamente em ffatores 

sfistêmficos comuns e ações de trabaflho dupflo ou trfipflo;

 → Fortafleça as aflavancas nacfionafis e finternacfionafis de 

governança para fimpflementar pflenamente as ações poflítficas 

que fforam acordadas por mefio de dfiretrfizes, resofluções e 

tratados finternacfionafis;

 → Fortafleça as aflavancas de governança munficfipafl para 

mobfiflfizar a ação em nívefl flocafl e crfiar pressão para a ação 

nacfionafl;

 → Fortafleça o engajamento da socfiedade cfivfifl para estfimuflar 

mudanças sfistêmficas e pressfionar por uma ação poflítfica 

em todos os nívefis de governo para enffrentar a Sfindemfia 

Gflobafl;

 → Reduza a finfluêncfia de grandes finteresses comercfiafis 

no processo de desenvoflvfimento de poflítficas púbflficas 

para permfitfir que os governos fimpflementem poflítficas de 

finteresse púbflfico para beneficfiar a saúde das gerações 

atuafis e ffuturas, do mefio ambfiente e do pflaneta;

 → Fortafleça os sfistemas de responsabfiflfização para ações 

poflítficas para enffrentar a Sfindemfia Gflobafl;

 → Crfie modeflos de negócfios sustentávefis   e promotores 

de saúde para o sécuflo 21 para mudar resufltados de 

negócfios a partfir de um ffoco de flucro de curto prazo 

apenas para modeflos sustentávefis   e flucratfivos que fincfluem 

expflficfitamente beneffícfios à socfiedade e ao mefio ambfiente;

 → Concentre a pesqufisa sobre os determfinantes e ações 

da Sfindemfia Gflobafl para crfiar uma base de evfidêncfias 

de ffatores sfistêmficos e ações, fincflufindo abordagens 

tradficfionafis e findígenas à saúde e ao bem-estar.
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a obesfidade e suas consequêncfias adversas ao flongo 

da vfida. Os países de bafixa e de médfia renda carre-

gam os mafiores encargos de má nutrfição. Nessas 

nações a prevaflêncfia de sobrepeso em crfianças com 

menos de 5 anos de fidade está aumentando no con-

texto de uma prevaflêncfia já aflta de desnutrfição a par-

tfir do findficador antropométrfico de afltura para fidade 

(28%), desnutrfição a partfir de findficador antropomé-

trfico de peso e afltura (8,8%) e bafixo peso (17,4%). A 

prevaflêncfia de obesfidade entre crfianças desnutrfidas 

a partfir do findficador antropométrfico de afltura para 

fidade é de 3% e é mafior entre crfianças de países de 

renda médfia do que de países de bafixa renda.

O trabaflho do Pafinefl Intergovernamentafl sobre 

Mudanças Cflfimátficas (IPCC), de três Comfissões The 

Lancet anterfiores - reflacfionados a mudanças cflfimá-

tficas e saúde do pflaneta (2009-15), e a atuafl Lancet 

Countdown - que acompanha o progresso em saúde 

e mudanças cflfimátficas de 2017 a 2030 -, fforneceram 

projeções abrangentes e convfincentes sobre os 

prfincfipafis effefitos sobre a saúde humana reflacfiona-

dos às mudanças cflfimátficas. Os prfincfipafis, dentre 

efles, estão aumentando a finsegurança aflfimentar e a 

desnutrfição entre popuflações vuflnerávefis   em mufitos 

países de médfia e de bafixa renda devfido a ffaflhas 

nas coflhefitas, redução da produção de aflfimentos, 

eventos cflfimátficos extremos que produzem secas 

e enchentes, aumento de doenças transmfitfidas por 

aflfimentos e outras doenças finffeccfiosas, e finqufietação 

cfivfifl. A finsegurança aflfimentar e a ffome severas estão 

assocfiadas à prevaflêncfia menor de obesfidade, mas a 

finsegurança aflfimentar fleve a moderada está para-

doxaflmente assocfiada à mafior prevaflêncfia de obesfi-

dade entre popuflações vuflnerávefis.

Os países rficos já apresentam mafiores responsabfi-

flfidades sobre obesfidade e mafiores pegadas de car-

bono em comparação aos países de bafixa e de médfia 

renda. Os países em transfição de rendfimentos mafis 

bafixos para mafis afltos experfimentam uma urbanfiza-

ção rápfida e uma transfição para o transporte moto-

rfizado, e como consequêncfia menor atfivfidade ffísfica, 

mafior prevaflêncfia de obesfidade e mafiores emfissões 

de gás de effefito estuffa. Mudanças nos padrões 

aflfimentares das popuflações fincfluem o aumento do 

consumo de produtos aflfimentícfios e bebfidas ufltra-

processados, d  e carne bovfina e de flatficínfios, cuja 

produção está assocfiada a afltas emfissões de gases 

do effefito estuffa. A produção agrícofla é uma das prfin-

cfipafis ffontes de emfissões desses gases.

O Ônus Econômfico da Sfindemfia Gflobafl

O ônus econômfico da Sfindemfia Gflobafl é substancfiafl 

e terá o mafior effefito sobre os 8,5 bfiflhões de pessoas 

mafis pobres que habfitarão a Terra até 2030. Os cus-

tos atuafis da obesfidade são estfimados em cerca de 

US$ 2 trfiflhões por ano dos custos dfiretos de saúde e 

da perda da produtfivfidade econômfica. Esses custos 

representam 2,8% do produto finterno bruto (PIB) 

mundfiafl e são aproxfimadamente o equfivaflente aos 

custos do ffumo ou da vfioflêncfia armada e da guerra.

As perdas econômficas atrfibuívefis à desnutrfição 

são equfivaflentes a 11% do PIB na Áffrfica e na Ásfia, 

ou aproxfimadamente US$ 3,5 trfiflhões por ano. O 

Banco Mundfiafl estfima que um finvestfimento de US$ 

70 bfiflhões em 10 anos é necessárfio para aflcançar 

as metas dos ODS reflacfionadas à desnutrfição e que 

aflcançá-flas crfiarfia um retorno econômfico estfimado 

em US$ 850 bfiflhões. Os effefitos econômficos das 

mudanças cflfimátficas fincfluem, entre outros, os custos 

de desastres ambfientafis (por exempflo, secas e fincên-

dfios florestafis), mudanças no habfitat (por exempflo, 

bfiossegurança e aumentos do nívefl do mar), effefitos 

na saúde (por exempflo, ffome e finffecções fintestfinafis), 

finfluêncfia da findústrfia em setores como agrficufltura e 

pesca, e os custos de redução das emfissões de gases 

de effefito estuffa. A finércfia contfinuada em dfireção à 

mfitfigação gflobafl das mudanças cflfimátficas terá um 

custo estfimado de 5-10% do PIB gflobafl, enquanto 

apenas 1% do PIB mundfiafl poderfia deter o aumento 

das mudanças cflfimátficas.

Ações Para Enffrentar a Sfindemfia Gflobafl

Mufitos documentos poflítficos oficfiafis propuseram 

poflítficas específicas, baseadas em evfidêncfias, para 

enffrentar cada um dos componentes da Sfindemfia 
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Gflobafl. Por tanto, a Comfissão decfidfiu concentrar-se 

nas ações comuns que permfitem apofiar a fimpfle-

mentação dessas poflítficas na Sfindemfia Gflobafl. Um 

conjunto de prfincípfios orfientou as recomendações 

da Comfissão para permfitfir a fimpflementação das 

poflítficas exfistentes recomendadas: ser de natureza 

sfistêmfica, enffrentar as prfincfipafis causas da Sfindemfia 

Gflobafl e sua finércfia poflítfica, crfiar sfinergfias para pro-

mover saúde e equfidade, e crfiar beneffícfios por mefio 

de ações de trabaflho dupflo ou trfipflo.

A Comfissão fidentfificou várfias aflavancas para ffor-

taflecer a governança nos nívefis gflobafl, regfionafl, 

nacfionafl e flocafl. A Comfissão propôs o uso do Dfirefito 

Internacfionafl dos Dfirefitos Humanos e a apflficação 

do concefito de dfirefito ao bem-estar, que abrange os 

dfirefitos das crfianças e os dfirefitos de todas as pes-

soas à saúde, à aflfimentação adequada, à cufltura e a 

ambfientes saudávefis. 

Organfizações fintergovernamentafis gflobafis, como 

a Organfização Mundfiafl do Comércfio, o Fórum 

Econômfico Mundfiafl, o Banco Mundfiafl e grandes ffun-

dações fiflantrópficas, e pflatafformas regfionafis, como a 

Unfião Européfia, a Assocfiação das Nações do Sudeste 

Asfiátfico e o Fórum do Pacífico, devem desempenhar 

papéfis mufito mafis fimportantes ao apofiar poflítficas 

nacfionafis que enffrentem a Sfindemfia Gflobafl. Mufitos 

estados e munficípfios estão flfiderando os esfforços 

para reduzfir as emfissões de gases do effefito estuffa, 

fincentfivando vfiagens menos motorfizadas e meflho-

rando os sfistemas aflfimentares urbanos. As organfi-

zações da socfiedade cfivfifl podem crfiar uma demanda 

mafior por ações poflítficas nacfionafis com aumentos de 

capacfidade e financfiamento. 

Portanto, aflém do pedfido do Banco Mundfiafl de US$ 

70 bfiflhões para desnutrfição e do Green Cflfimate Fund * 

de US$ 100 bfiflhões para que os países de médfia e 

bafixa renda (LMICs) possam combater as mudan-

ças cflfimátficas, a Comfissão pede US$ 1 bfiflhão para 

apofiar os esfforços de organfizações da socfiedade cfivfifl 

para deffender finficfiatfivas poflítficas que mfitfiguem a 

Sfindemfia Gflobafl.

* Para o Green Cflfimate Fund, acesse:  

https://www.greencflfimate.ffund/home (em fingflês)

Uma das prfincfipafis ffontes de finércfia poflítfica reflacfio-

nada ao enffrentamento da obesfidade e das mudan-

ças cflfimátficas é o poder dos finteresses dfiffusos dos 

atores comercfiafis cujo engajamento poflítfico, mufitas 

vezes, constfitufi um conflfito de finteresses que está em 

desacordo com o bem púbflfico e a saúde do pflaneta. 

O combate a esse poder para assegurar a tomada 

de decfisão fimparcfiafl requer processos ffortes para 

gerencfiar conflfitos de finteresse. No flado comercfiafl, 

novos modeflos sustentávefis   são necessárfios para 

mudar os resufltados de um modeflo apenas de flucro 

para um modeflo de flucro socfiaflmente e ambfientafl-

mente vfiávefl que fincorpora a saúde das pessoas e do 

mefio ambfiente.

As findústrfias de combustívefis ffóssefis e aflfimentos, 

responsávefis   pefla condução da Sfindemfia Gflobafl, 

recebem mafis de US$ 5 trfiflhões em subsídfios anuafis 

dos governos. A Comfissão recomenda que os gover-

nos redfirecfionem esses subsídfios para prátficas 

mafis sustentávefis   de energfia, agrficufltura e sfistemas 

aflfimentares. Uma Convenção-Quadro sobre Sfistemas 

Aflfimentares ffornecerfia a estrutura e dfireção flegafl 

gflobafl para os países agfirem na meflhorfia de seus 

sfistemas aflfimentares, de modo que se tornassem 

motores para uma saúde e sustentabfiflfidade ambfien-

tafl meflhor, mafior equfidade e prosperfidade contínua.

São necessárfios sfistemas de responsabfiflfização mafis 

ffortes para garantfir que os governos e os atores 

do setor prfivado respondam adequadamente à 

Sfindemfia Gflobafl. É necessárfio um monfitoramento 

com um grau mafis eflevado para medfir a fimpfle-

mentação de poflítficas, examfinar os determfinantes 

comercfiafis, poflítficos, econômficos e socfiocuflturafis 

da obesfidade, avaflfiar o fimpacto de poflítficas e ações, 

e estabeflecer mecanfismos para responsabfiflfizar os 

governos e os poderosos atores do setor prfivado por 

suas ações.

Da mesma fforma, são necessárfias pflatafformas para 

as partes finteressadas finteragfirem e garantfirem 

financfiamento, como as ffornecfidas peflo Fórum EAT ** 

para a transfformação do sfistema gflobafl de aflfimentos, 

* Para Fórum EAT, acesse: https://eatfforum.org/ (em fingflês)



20 | SUMÁRIO EXECUTIVO

para permfitfir coflaborações de cfientfistas, gestores 

púbflficos e profissfionafis para cocrfiar estudos empí-

rficos e de modeflagem reflevantes para poflítficas da 

Sfindemfia Gflobafl e os effefitos de ações de trabaflho 

dupflo e trfipflo. Levar o conhecfimento findígena e tra-

dficfionafl a esse esfforço também será fimportante, pofis 

esse conhecfimento é ffrequentemente baseado em 

prfincípfios de responsabfiflfidade ambfientafl, responsa-

bfiflfidades cofletfivas e finterconectfivfidade das pessoas 

com seus ambfientes.

Os desafios que enffrentam a obesfidade, a desnu-

trfição e as mudanças cflfimátficas estão fintfimamente 

aflfinhados. Juntá-flos sob o concefito guarda-chuva 

de Sfindemfia Gflobafl crfia o potencfiafl para ffortaflecer 

a ação e as responsabfiflfidades para todos os três 

desafios. Nossa saúde, a saúde de nossos fiflhos e das 

ffuturas gerações e a saúde do pflaneta dependerão 

da fimpflementação de respostas abrangentes e orfien-

tadas para sfistemas à Sfindemfia Gflobafl.



A obesfidade aumentou finexoraveflmente em todo 

o mundo nas úfltfimas 4-5 décadas e é hoje um dos 

mafiores contrfibufintes para a saúde precárfia na mafio-

rfia dos países.1 Apesar de quase duas décadas de 

recomendações de organfizações nacfionafis e finterna-

cfionafis competentes, especfiaflmente a Organfização 

Mundfiafl da Saúde (OMS), a fimpflementação de 

poflítficas eficazes de prevenção da obesfidade tem 

sfido flenta e finconsfistente.2 A Comfissão reconhece 

que esse progresso firreguflar é fintrínseco à próprfia 

compflexfidade do probflema da obesfidade, e usa o 

termo cofletfivo finércfia poflítfica para descrever os effefi-

tos combfinados de uma flfiderança poflítfica e gover-

nança finadequadas para fimpflementar poflítficas que 

respondam à Sfindemfia Gflobafl, fforte oposfição a essas 

poflítficas movfidas à poderosos finteresses comercfiafis 

e ffaflta de demanda por ação poflítfica por parte do 

púbflfico.3 Embora aflguns países de aflta renda tenham 

soffrfido um decflínfio ou um fleve decflínfio na obesfidade 

finffantfifl, nenhum país consegufiu dfimfinufir a epfidemfia 

de obesfidade dentre a popuflação.

A Comfissão de Obesfidade The Lancet (PAINEL 1) desen-

voflveu uma abordagem mafis ampfla da obesfidade, 

com base no concefito de que a pandemfia da obesfi-

dade é um dos eflementos da Sfindemfia Gflobafl, que 

também fincflufi desnutrfição e mudanças cflfimátficas.

Como orfigfinaflmente definfido, uma sfindemfia é com-

posta por duas ou mafis doenças com três caracterís-

tficas: eflas coexfistem no tempo e espaço, finteragem 

umas com as outras nos nívefis bfioflógfico, psficoflógfico 

ou socfiafl, e compartfiflham ffatores socfiafis comuns 

prfincfipafis.4 Embora o concefito sfindêmfico ffosse orfigfi-

naflmente usado para descrever a finteração de duas 

ou mafis doenças no nívefl findfivfiduafl, efle ffornece uma 

construção útfifl para consfiderar a finteração de duas 

ou mafis pandemfias, neste caso, obesfidade, desnutrfi-

ção e mudanças cflfimátficas, com o status de pande-

mfia concedfido às mudanças cflfimátficas por causa 

de seus effefitos projetados sobre a saúde humana 

(PAINEL 2).

A má nutrfição em todas as suas fformas, que fincflufi 

obesfidade, desnutrfição e rfiscos aflfimentares para 

doenças crônficas não transmfissívefis (DCNTs), já é a 

mafior causa de perda de saúde gflobaflmente (Ashfin 

A, Instfituto de Medfições e Avaflfiação da Saúde, 

Seattfle, WA, EUA, comunficação pessoafl). Os effefitos 

crescentes das mudanças cflfimátficas para a saúde no 

ffuturo sfignfificam que a Sfindemfia Gflobafl contfinuará 

sendo a mafior causa de saúde precárfia em todo o 

mundo e em cada país. Aflém dfisso, a Sfindemfia Gflobafl 

affeta desproporcfionaflmente os países mafis pobres 

e, em todos os países, as popuflações mafis pobres. 

A pobreza ampflfifica os effefitos da Sfindemfia Gflobafl, e 

a Sfindemfia agrava e perpetua a pobreza. Portanto, 

ações comuns para combater a pobreza e a Sfindemfia 

Gflobafl são essencfiafis para meflhorar a saúde da 

popuflação e reduzfir as desfiguafldades socfiafis e de 

saúde.

A Comfissão desenvoflveu um modeflo concefituafl 

para Sfindemfia Gflobafl que representa uma versão 

de dentro para ffora do modeflo socfioecoflógfico.11 Os 

sfistemas naturafis dos quafis tudo depende do pflaneta 

estão no centro e as camadas de sfistemas humanos 

se sobrepõem aos sfistemas mafis ffundamentafis (por 

exempflo, governança) no finterfior e desflocam-se de 

macro para mficrossfistemas. O Mapa Prospectfivo de 

Sfistemas de Obesfidade,12 que ffofi o prfimefiro modeflo 

concefituafl a mostrar a obesfidade como consequên-

cfia de sfistemas adaptatfivos compflexos, possufi uma 

estrutura centrada no findfivíduo, semeflhante ao 

modeflo socfioecoflógfico. Essa estrutura é útfifl para 

expflficar as dfifferenças entre os findfivíduos, mas é 

menos útfifl para expflficar epfidemfias que varrem popu-

flações fintefiras.

As prfincfipafis aflavancas de governança dos que estão 

no poder no modeflo Sfindemfia Gflobafl fforam fidentfi-

ficadas como poflítficas, fincentfivos ou desfincentfivos 

econômficos e normas socfiafis. A Comfissão chama 

esses ffatores proffundos porque efles dfitam as con-

dfições de operação para os grandes sfistemas macro 

(por exempflo, sfistemas de aflfimentação e transporte, 

desenho urbano e uso do soflo) que crfiam a Sfindemfia 

Gflobafl. Os sfistemas ou cenárfios fintermedfiárfios (por 

exempflo, escoflas, varejo, flocafis de trabaflho e comu-

nfidades) e mficrossfistemas ou redes socfiafis (por 

exempflo, ffamíflfias, amfigos e coflegas de trabaflho) são 

ffortemente finfluencfiados peflas camadas subjacentes. 

Introdução
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As causas comuns prfincfipafis da obesfidade, desnutrfi-

ção e mudanças cflfimátficas são expflficadas por mefio 

desse quadro concefituafl.

Depofis de descrever a Sfindemfia Gflobafl em termos 

de sfistemas, este reflatórfio se reffere a possívefis ações 

sfistêmficas que podem enffrentar várfios componentes 

da Sfindemfia Gflobafl por mefio de ações de trabaflho 

dupflo ou trfipflo. Com aflgumas modfificações, as mufi-

tas recomendações atuafis baseadas em evfidêncfias 

para enffrentar a nutrfição e a finatfivfidade ffísfica pode-

rfiam ffornecer uma base para fidentfificar e quantfificar 

ações de trabaflho dupflo ou trfipflo. Uma abordagem 

orfientada a sofluções para a Sfindemfia Gflobafl exfige 

o uso de abordagens e fferramentas de dfinâmfica 

do sfistema para fidentfificar como as ações podem 

crfiar cficflos de finterações vfirtuosos para produzfir 

meflhores resufltados ambfientafis e de saúde, e como 

efles podem flfimfitar os danos e consequêncfias não 

fintencfionafis dos cficflos de finterações exfistentes que 

estão crfiando os probflemas.

Este reflatórfio descreve ffontes adficfionafis de ações 

para ffortaflecer os sfistemas de governança e pres-

tação de contas, enffrentar os finteresses dfiffusos 

da findústrfia, aflavancar tratados finternacfionafis de 

dfirefitos humanos e atfivar ações comunfitárfias e 

mudanças socfiafis. Os finteresses dfiffusos constfituem 

uma fimportante ffonte de finércfia poflítfica que fimpede 

a mudança nos sfistemas exfistentes. Por exempflo, 

produtores nacfionafis de aflfimentos e ffabrficantes 

transnacfionafis de aflfimentos e bebfidas ufltrapro-

cessados ffrequentemente exercem uma finfluêncfia 

desproporcfionafl sobre os flegfisfladores e o processo 

de fformuflação de poflítficas. Os governos enffrentam 

o desafio de recuperar o controfle para proteger as 

poflítficas, prfiorfizar o bem púbflfico em detrfimento dos 

finteresses comercfiafis e reestruturar os modeflos de 

PAINEL 1: COMISSÃO DE OBESIDADE THE LANCET

A Comfissão de Obesfidade The Lancet * ffofi fformado após 

a pubflficação de duas sérfies The Lancet sobre Obesfidade 

em 2011 e 2015. A Comfissão estava sob os auspícfios do The 

Lancet, da Unfiversfidade de Auckfland, da Unfiversfidade de 

George Washfington e da Federação Mundfiafl de Obesfidade. A 

Comfissão era composta por 26 membros tfituflares da comfissão 

e 17 boflsfistas de 14 países. As dfiscfipflfinas e conhecfimentos 

dos membros tfituflares fincfluíam obesfidade gflobafl, saúde 

da popuflação, nutrfição (fincflufindo desnutrfição), sfistemas 

aflfimentares (fincflufindo sfistemas aflfimentares findígenas), 

atfivfidade ffísfica, cfiêncfias poflítficas e fformuflação de poflítficas, 

mudanças cflfimátficas, pflanejamento urbano, epfidemfioflogfia, 

deffesa do consumfidor, dfirefitos humanos, dfirefito finternacfionafl, 

comércfio, equfidade em saúde, determfinantes socfiafis, 

economfia, marketfing, agrficufltura, cfiêncfias de sfistemas, 

fintervenções comunfitárfias, cfiêncfias da fimpflementação, 

medficfina, negócfios, financfiamento e a experfiêncfia de vfiver com 

a obesfidade.

Os objetfivos da Comfissão fforam:

* Para a Comfissão de Obesfidade The Lancet, acesse https://www. worfldobe-

sfity.org/what-we-do/ project/flancet-commfissfion-on-obesfity (em fingflês)

 →  Identfificar as semeflhanças sfistêmficas em ffatores e sofluções 

sobre obesfidade, desnutrfição e mudanças cflfimátficas;

 → Descrever poflítficas e ações de trabaflho dupflo ou trfipflo 

para abordar o tema da Sfindemfia e fformas de ffortaflecer os 

sfistemas de responsabfiflfização para sua fimpflementação.

O trabaflho da Comfissão sobre a Sfindemfia Gflobafl vefio de duas 

sessões de construção de modeflo de grupo organfizadas para 

os membros tfituflares, uma revfisão dos modeflos concefituafis 

e computacfionafis exfistentes e três reunfiões presencfiafis entre 

ffeverefiro de 2016 e juflho de 2017. Aflém dfisso, workshops de 

consuflta fforam reaflfizadas em todo o mundo durante 2017 

para obter um retorno sobre os concefitos da Comfissão. 

Essas oficfinas fforam organfizadas pefla Unfiversfidade Nacfionafl 

Austraflfiana, em Canberra; Unfiversfidade de Washfington, St. 

Loufis; Banco Mundfiafl, Washfington DC; Centro de Poflítfica 

Aflfimentar, Cfidade, Unfiversfidade de Londres, Refino Unfido; 

Agêncfia Internacfionafl de Energfia Atômfica, OMS, e Fundo das 

Nações Unfidas para a Inffâncfia (UNICEF), Vfiena, Áustrfia; Instfituto 

de Pesqufisa em Endocrfinoflogfia e Metaboflfismo de Teerã, 

Unfiversfidade de Cfiêncfias Médficas, Teerã, Irã; uma reunfião 

satéflfite no Congresso Internacfionafl sobre Obesfidade, Buenos 

Afires, Argentfina; Unfiversfidade de Cfiêncfia e Tecnoflogfia de 

Huazhong, Wuhan, Chfina; e o Centro de Controfle de Doenças 

Crônficas, Deflhfi, Índfia.
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negócfios para mfinfimfizar as externaflfidades negatfivas 

que contrfibuem para a saúde humana precárfia e 

que prejudficam os ambfientes. Afirmamos que exfiste 

o dfirefito ao bem-estar com base nas obrfigações do 

Estado para garantfir que todas as pessoas, especfiafl-

mente as popuflações vuflnerávefis, tenham acesso a 

aflfimentos saudávefis   e a ambfientes saudávefis. 

Mufitas finficfiatfivas para enffrentar a Sfindemfia Gflobafl 

podem começar no nívefl da comunfidade, em que os 

sfistemas sob controfle flocafl podem ser reorfientados 

cofletfivamente para aflcançar meflhores resufltados 

ambfientafis e de saúde. Não obstante, as finficfiatfivas 

comunfitárfias precfisarão ser refforçadas por uma 

estrutura normatfiva e poflítfica, bem como fincentfivos 

e desfincentfivos econômficos para ffornecer opções 

saudávefis   e acessívefis de aflfimentos e bebfidas, e 

PAINEL 2: DEFINIÇÕES

 A Comfissão utfiflfizou as segufintes definfições no presente 

reflatórfio:

 → A sfindemfia são duas ou mafis doenças que coexfistem, 

finteragem entre sfi e têm ffatores socfiafis comuns.4 A 

Sfindemfia Gflobafl apflfica esse concefito às pandemfias da 

obesfidade, da desnutrfição e das mudanças cflfimátfica;

 → A má nutrfição em todas as suas fformas reffere-se a uma 

condfição fisfioflógfica anormafl causada peflo consumo 

finadequado, desbaflanceado ou excessfivo de macro 

nutrfientes ou mficronutrfientes.5

 → Nós operacfionaflfizamos a má nutrfição em termos de 

carga de doença, como os componentes combfinados 

de má nutrfição finffantfifl e materna, aflto índfice de massa 

corporafl (IMC) e rfiscos nutrficfionafis, representando uma 

varfiávefl composta de componentes nutrficfionafis assocfiados 

com DCNTs, como dfietas bafixas em grãos fintegrafis, 

ffrutas, vegetafis, nozes e sementes, e rficos em sódfio, 

carne vermeflha e bebfidas açucaradas (Ashfin A, Instfituto 

de Medfições e Avaflfiação da Saúde, Seattfle, WA, EUA, 

comunficação pessoafl);6

 → A desnutrfição abrange a desnutrfição a partfir do findficador 

antropométrfico de afltura para fidade (stuntfing), a 

desnutrfição a partfir de findficador antropométrfico de peso 

e afltura (wastfing), bafixo peso (bafixo peso para a fidade) 

e a deficfiêncfias de mficronutrfientes (por exempflo, fferro, 

vfitamfina A e fiodo). Neste reflatórfio, usamos o termo para se 

refferfir à desnutrfição finffantfifl e materna como parte da má 

nutrfição em todas as suas fformas;

 → Obesfidade é definfida como um IMC > 30 kg/m2, mas quando 

nos refferfimos à obesfidade como parte da Sfindemfia Gflobafl, 

usamos o termo para abranger os afltos rfiscos dfietétficos de 

IMC e DCNTs que ffazem parte da má nutrfição em todas as 

suas fformas;

 → Ambfientes obesogênficos são ambfientes cofletfivo ffísfico, 

econômfico, poflítfico e socfiocuflturafl, oportunfidades e 

condfições que promovem a obesfidade;7,8

 → Inércfia poflítfica é o termo cofletfivo para os effefitos 

combfinados de flfiderança poflítfica finadequada e governança 

para promuflgar poflítficas para responder à Sfindemfia Gflobafl, 

fforte oposfição a essas poflítficas por poderosos finteresses 

comercfiafis, e uma escassez de demanda por ação poflítfica 

por parte do púbflfico;

 → Ações de trabaflho dupflo ou trfipflo refferem-se a estratégfias 

que abordam dofis ou três dos componentes da Sfindemfia 

Gflobafl;

 → As meflhores compras refferem-se a fintervenções finfformadas 

por evfidêncfias da OMS (por exempflo, redução de 

sódfio) que são vfiávefis   e custo-effetfivas para os governos 

fimpflementarem e provaveflmente ffornecer beneffícfios 

ampflos para as popuflações na redução dos rfiscos de 

DCNTs;9

 → A flfinguagem “pessoas em prfimefiro flugar” enffatfiza o 

findfivíduo e não a doença de acordo com a termfinoflogfia 

usada para outras doenças. Uma pessoa obesa é uma 

fidentfidade, e finffere que a pessoa com obesfidade é 

responsávefl por sua condfição, enquanto uma pessoa com 

obesfidade é uma pessoa com uma doença;

 → Sfistemas aflfimentares sustentávefis   promovem os resufltados 

gflobafis da saúde humana, saúde ecoflógfica, equfidade socfiafl 

e prosperfidade econômfica. Efles têm um bafixo fimpacto 

ambfientafl, apofiam a bfiodfiversfidade, contrfibuem para a 

segurança aflfimentar e nutrficfionafl e apofiam cuflturas e 

tradfições aflfimentares flocafis.10
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promover ambfientes socfiafis e econômficos que 

fincentfivem a atfivfidade ffísfica e os comportamentos 

saudávefis.

A Comfissão acredfita que o reconhecfimento da 

Sfindemfia Gflobafl promoverá a convergêncfia de mufi-

tos finteresses, fincentfivará o surgfimento de um movfi-

mento socfiafl effetfivo e reaflfinhará as medfidas poflítficas 

e a governança para reduzfir a obesfidade, a desnutrfi-

ção e as mudanças cflfimátficas. Ações abrangentes e 

sfistêmficas são urgentemente necessárfias.



As Experfiêncfias das Pessoas

Esse reflatórfio examfina os sfistemas compflexos que 

flevam a ambfientes não saudávefis, e recomenda 

ações para enffrentar os ffatores prfincfipafis e básfi-

cos da Sfindemfia Gflobafl. Os membros tfituflares da 

comfissão também acredfitam ser essencfiafl fincflufir 

as hfistórfias de pessoas que crfiam esses sfistemas e 

pessoas que são affetadas por efles. Para os pafinéfis 

sobre a experfiêncfia das pessoas usadas ao flongo 

deste reflatórfio, concentramo-nos nas experfiêncfias do 

componente de obesfidade da Sfindemfia Gflobafl.

Obesfidade affeta pessoas. No entanto, com mufita ffre-

quêncfia, as fimagens que vemos na mídfia de pessoas 

com obesfidade são de corpos sem cabeça, desumanfi-

zando-as como findfivíduos que vfivem em socfiedades 

nas quafis a mafiorfia de nós é vuflnerávefl a ambfientes 

obesogênficos.

Um dos mafiores desafios enffrentados peflas pessoas 

com obesfidade é o juflgamento e a estfigmatfização 

que acompanham a doença. As percepções da obesfi-

dade varfiam mufito, dependendo do contexto do país. 

Por exempflo, nos países de médfia e bafixa renda, 

onde a desnutrfição é uma grande ameaça à saúde, 

bebês e crfianças mafis gordos são vaflorfizados. 

Da mesma fforma, em países com aflta prevaflêncfia de 

HIV/AIDS, a obesfidade pode ser um findficador de que 

a pessoa é flfivre de doença. No entanto, na mafiorfia 

das cuflturas ocfidentafis, a obesfidade é vfista como 

uma ffaflha pessoafl, e não como uma consequên-

cfia prevfisívefl de pessoas normafis finteragfindo com 

ambfientes obesogênficos. As pessoas com obesfidade 

são ffrequentemente cuflpadas por sua doença, sendo 

juflgadas como estúpfidas, ffefias, finffeflfizes, menos 

competentes, desflefixadas, pregufiçosas e carentes 

de autodfiscfipflfina, motfivação e controfle pessoafl.13 

Os profissfionafis de saúde e a ffamíflfia são as ffontes 

mafis ffrequentes de estfigma, e o juflgamento entre os 

médficos fleva a uma escassez de servfiços preventfivos, 

especfiaflmente para as muflheres.13

O juflgamento contra pessoas com obesfidade 

affeta a acefitação em finstfitutos de ensfino superfior, 

a contratação e a promoção de empregos.14 O 

juflgamento também pode expflficar a ffaflta de 

reconhecfimento da obesfidade como um sérfio 

probflema médfico que merece atenção (PAINEL 3). 

Responsabfiflfizar as pessoas pefla sua obesfidade dfistrafi 

a atenção dos sfistemas obesogênficos que produ-

zem obesfidade. Esses sfistemas e os seus ffatores são 

merecfidamente o ffoco do reflatórfio da Comfissão.

A Comfissão também reconheceu que compreender 

a fforma como as pessoas experfiencfiam ambfientes 

obesogênficos é essencfiafl para modfificar os ambfien-

tes e promover mudanças sfignfificatfivas na vfida das 

pessoas.

O PAINEL 4 ffornece uma hfistórfia de uma área carente 

de Londres, no Refino Unfido. Esta narratfiva fiflustra 

que as pessoas podem não necessarfiamente querer 

aflfimentar seus fiflhos com ffast ffood. Demandas con-

correntes na vfida das pessoas mufitas vezes tornam 

os ffast ffoods processados de restaurantes e deflfivery 

a opção mafis ffácfifl, convenfiente e racfionafl, dada a rea-

flfidade da pessoa, mesmo que essa não seja a opção 

mafis saudávefl. A Comfissão reconheceu a fimportâncfia 

de envoflver as pessoas que vfivem com obesfidade em 

buscar sofluções que reconheçam a reaflfidade de suas 

vfidas. É também uma manefira de mobfiflfizar e empo-

defirar as pessoas que enffrentam o probflema, mas 

que também querem mudar. 

Aflém dfisso, é necessárfia uma compreensão das 

perspectfivas e percepções das pessoas que crfiam 

sfistemas obesogênficos. Eflas não se propõem finten-

cfionaflmente a crfiar ambfientes não saudávefis, por 

fisso precfisamos escflarecer os fincentfivos que fimpufl-

sfionam suas ações que têm esse effefito. Também 

precfisamos entender as experfiêncfias de pessoas que 

estão tentando mudar esses sfistemas não saudávefis 

para fidentfificar as barrefiras que enffrentam, ffatores 

que ffacfiflfitam a ação e as flfições aprendfidas de seus 

sucessos e ffracassos. Ao flongo desse reflatórfio, a 

Comfissão dá voz às pessoas que são conffrontadas 

com esses desafios.

A Pandemfia da Obesfidade
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O Contexto da Obesfidade

A pandemfia da obesfidade requer uma perspectfiva 

mafis ampfla, porque é um sfintoma dos prfincfipafis pro-

bflemas sfistêmficos mafis proffundos que demandam 

ações sfistêmficas. A Comfissão expandfiu o concefito 

do probflema da obesfidade em quatro dfimensões: 

aumento da obesfidade, finércfia poflítfica, ffaflta de 

urgêncfia e ação sobre a obesfidade que não está 

assocfiada à atfivfidade em outras áreas (por exempflo, 

agendas aflfimentares separadas para a saúde e sus-

tentabfiflfidade ambfientafl).

Prfimefiro, houve um aumento finabaflávefl na preva-

flêncfia da obesfidade em todos os países nas úfltfimas 

quatro décadas, e nenhum país consegufiu reverter 

sua epfidemfia de obesfidade.1

Em segundo flugar, a fimpflementação desfiguafl das 

meflhores poflítficas de compra da OMS, que fforam 

endossadas por governos em sucessfivas Assembflefias 

Mundfiafis da Saúde ao flongo de 15 anos, é atrfibuída a 

mufitos atores.2,3,15 Indústrfias com finteresses dfiffusos, 

como os ffabrficantes transnacfionafis de aflfimentos e 

bebfidas, são fforças de flobby poderosas e com mufitos 

recursos que se opuseram às tentatfivas dos governos 

de reguflar as atfivfidades comercfiafis ou modfificá-flas 

por mefio de poflítficas fiscafis, como a fimposfição de 

trfibutos para bebfidas açucaradas ou a mudança de 

subsídfios agrícoflas. 

Ou os poflítficos são fintfimfidados pefla oposfição da 

findústrfia ou efles devem acredfitar que a educação e 

as sofluções baseadas no mercado, ffundamentadas 

em modeflos econômficos e de governança neoflfi-

berafis, são suficfientes para reverter a epfidemfia da 

PAINEL 3: A EXPERIÊNCIA DAS PESSOAS - A EXPERIÊNCIA DE UM PACIENTE

 Mufitas pessoas com obesfidade experfimentam juflgamento 

da comunfidade médfica. Eu aprendfi esta flfição dfiffícfifl quando 

eu tfinha apenas 8 ou 9 anos de fidade. A enffermefira da escofla 

pesou cada afluno pubflficamente e dfisse-me: “Você é gorda”, 

segufido de “Você precfisa perder peso”. Eu querfia rastejar para 

debafixo da mfinha mesa e me esconder de meus coflegas. Ser 

escoflhfida peflo meu peso, especfiaflmente por uma pessoa de 

autorfidade, era humfiflhante.

 O juflgamento contfinuou na fidade aduflta. Pratficamente todos 

os médficos que eu vfi me dfisseram para perder peso, mas 

nunca offereceram nenhuma ajuda reafl ou apofio para atfingfir 

esse objetfivo. As enffermefiras comentam “Não temos camfisoflas 

grandes” em tons findeflficados que tanto me cuflpavam por 

precfisar de uma quanto não consegufiam compreender o 

desconfforto que sentfi ao defixar meu corpo exposto. Uma 

fisfioterapeuta certa vez me comparou a outro mamíffero 

quando dfisse: “Vamos ffaflar sobre o efleffante na safla - seu peso”.

 Pfior afinda, um médfico fincapaz de oflhar aflém do meu peso 

perdeu um dfiagnóstfico fimportante. A dor grave no quadrfifl 

estava prejudficando mfinha capacfidade de andar e se exercfitar.

 Rafios-X e ressonâncfia magnétfica não mostraram probflemas 

óbvfios, então eu vfi um ortopedfista. Comecefi a descrever meus 

sfintomas quando efle finterrompeu, dfizendo: “Defixe-me fir dfireto 

ao assunto. Você precfisa perder peso”. Eu dfisse a efle que tfinha 

perdfido cerca de 30 qufiflos, e efle rapfidamente dfisse: “Você 

precfisa perder mafis peso. Já pensou em cfirurgfia para perda 

de peso?”. Efle contfinuou a me dar uma aufla sobre peso e, sem 

me examfinar, concflufiu que meu peso causava a dor. Saí em 

flágrfimas sentfindo-me humfiflhada, envergonhada e abandonada. 

Mafis tarde, efle reflatou seu dfiagnóstfico ao meu médfico da 

atenção prfimárfia: “Dor de obesfidade. Eu vejo fisso o tempo 

todo.”

Adfiefi mafis o tratamento até que a dor se tornasse fintoflerávefl. 

O segundo ortopedfista que vfi percebeu que mfinha escoflfiose 

fleve havfia progredfido; eu agora tfinha uma curva de 60 graus na 

mfinha cofluna, o que flevou à mfinha dor no quadrfifl. Feflfizmente, 

esse médfico se concentrou no probflema, não no meu peso. 

Com um dfiagnóstfico correto, obtfive tratamento adequado.

 As pessoas com obesfidade querem e merecem o mesmo 

cufidado e compafixão que as pessoas com outras doenças 

recebem. Os prestadores de cufidados de saúde que superam 

os seus juflgamentos podem ter um fimpacto posfitfivo dramátfico 

na redução das sobrecargas da obesfidade, especfiaflmente no 

contexto do controfle de peso. Como agora recebfi tratamento 

fintensfivo baseado na cfiêncfia de um especfiaflfista em obesfidade - 

aflguém que apofia, em vez de juflgar-me, mfinha condfição -, estou 

admfinfistrando meu peso de fforma eficaz.

Contrfibufição de Patty Nece, advogada e membro do conseflho da 

Obesfity Actfion Coaflfitfion, e da Comfissão The Lancet, Washfington, 

DC, EUA.
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obesfidade. Organfizações da socfiedade cfivfifl gerafl-

mente apofiam as poflítficas de meflhor compra da 

OMS. Pesqufisas de opfinfião púbflfica sugerem apofio a 

essas poflítficas,16 o que não se traduzfiu em demanda 

púbflfica suficfiente para superar a oposfição da findús-

trfia e a reflutâncfia do governo. Essa demanda púbflfica 

finsuficfiente por ações para combater a obesfidade 

contrasta marcadamente com a abordagem atfivfista 

bem-sucedfida adotada peflos atfivfistas para combater 

o HIV/AIDS, que é outro probflema de saúde gflobafl 

afltamente estfigmatfizado.17

Tercefiro, a obesfidade, por sfi só, provou ser um 

probflema finsuficfientemente urgente para a fimpfle-

mentação de poflítficas específicas, como restrfin-

gfir a comercfiaflfização de aflfimentos e bebfidas não 

saudávefis   para crfianças e jovens, e mufito menos para 

o enffrentamento de ffatores sfistêmficos prfincfipafis, 

como os determfinantes comercfiafis da saúde.18 Essa 

finércfia exfiste apesar dos enormes custos de saúde 

e econômficos, e das hfistórfias abundantes da mídfia 

sobre obesfidade e dfiabetes nas úfltfimas décadas.

Ffinaflmente, a obesfidade é ffrequentemente consfide-

rada de fforma fisoflada, e não em conjunto com outros 

grandes desafios gflobafis. Em partficuflar, a Comfissão 

afirma que a obesfidade, a desnutrfição e as mudanças 

cflfimátficas têm múfltfipflas causas comuns e ações de 

mfitfigação.

PAINEL 4: A EXPERIÊNCIA DAS PESSOAS - O CONTO DA MÃE DO MOTORISTA DE ÔNIBUS

 São as horas. Se eu e meu marfido trabaflhássemos menos 

horas, as crfianças estarfiam comendo de manefira mafis saudávefl. 

E eu sou vofluntárfia ensfinando as crfianças a cozfinhar de fforma 

saudávefl porque os outros trabaflham afinda mafis. Uma amfiga 

vafi ao banco de aflfimentos. Sua fiflha tem 14 anos e tem o 

tamanho 20. Efla está petrfificada, em um contrato de zero hora 

[um contrato, mas sem horas garantfidas de trabaflho], e paga 

afluguefl e contas antes da comfida. Efla tem que defixar comfida 

para crfianças na gefladefira. Mães que recebem assfistêncfia 

financefira do governo brfitânfico têm mafis tempo para cozfinhar 

com as crfianças. O meu só engordou quando comecefi a 

trabaflhar em tempo fintegrafl!

No supermercado, você ffaz compras grandes, economfiza cada 

centavo e compra produtos que não terão utfiflfidade. É tudo 

sobre acessfibfiflfidade. Não é barato cozfinhar do zero. Enquanto 

as crfianças crescem, o ffast ffood está em todos os flugares. Nós 

vemos fisso todo dfia - bebfidas aflcoóflficas para adufltos, ffast 

ffoods para reffefições, doces para crfianças e flojas de apostas - 

não é bom. Os ffast ffoods têm um sabor agradávefl, como uma 

travessura, mas a mafiorfia deve ffechar ou vender aflfimentos 

saudávefis. Nessas áreas urbanas de cflasse bafixa, não é tão 

bom, mafis crfime e drogas tornam dfiffícfifl ter uma mente cflara 

para pensar “quero comfida saudávefl” e para as pessoas se 

preocuparem com eflas mesmas. Efles conhecem seu púbflfico e 

despejam esses aflfimentos aqufi e não há escoflha. Lojas em áreas 

afluentes não são ffatafis e as babás preparam os jantares. Mas 

quando você está se preocupando todos os dfias e às vezes está 

preso dentro de casa, as crfianças recebem flanches. As crfianças 

vêm em prfimefiro flugar, então aflguns dfias eu não tenho nada.

Eu cozfinho reffefições saudávefis   e me juntefi ao Change4Lfiffe [um 

programa de mudança de comportamento do Refino Unfido], 

mas todo mundo está ocupado. Você precfisa de conseflhos 

em prfimefira mão, na escofla ou na comunfidade. Quando você 

recebe a carta com as medfidas das crfianças, outros pafis acham 

que você é obesa e negflfigencfia seu fiflho. Outros entram em 

pânfico e podem nutrfir mafl a crfiança. As escoflas devem se 

concentrar em todas as crfianças. A obesfidade é assustadora, 

um rfisco para a saúde. Se a comfida de verdade ffosse mafis 

barata, as pessoas serfiam mafis saudávefis. É tudo sobre ganhar 

dfinhefiro. É a economfia, o governo. Tudo flfigado. Uma grande 

cadefia e estamos no mefio. Mas como cuflpar aflguém peflo que 

ffaço?

O governo dá a fimpressão de ajudar, mas é como o que efles 

fizeram com o tabaco. Vafi flevar anos. Efles permfitem que as 

empresas de aflfimentos produzam aflfimentos pouco saudávefis, 

fisso deverfia ser uma offensa. Se eu ffosse o prfimefiro-mfinfistro, 

haverfia flocafis de compras comunfitárfias com açouguefiros, 

mercearfias, padefiros, cflubes com ffamíflfias comendo juntos, 

dfifferentes comfidas cuflturafis para as crfianças e para reunfir 

a comunfidade. Sfim, eu estarfia envoflvfido na eflaboração de 

poflítficas, pessoas e a comunfidade se tornarfiam responsávefis 

por mefio de escoflas e centros finffantfis. Mas não há tempo - é 

por fisso que estou ffaflando com você! Eu deverfia entrar para a 

poflítfica!

Contrfibuído peflo Dr. Sharon Noonan-Gunnfing, preparado a partfir 

de entrevfistas com um grupo etnficamente dfiversfificado de mães em 

partes carentes de Londres, no Refino Unfido.
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Má nutrfição em todas as suas fformas

Desde sua pubflficação orfigfinafl sobre obesfidade em 

2000,19 a OMS fincorporou progressfivamente reco-

mendações para ações sobre obesfidade em mufitos 

reflatórfios, pflanos de ação, metas e pflanos de monfi-

toramento para enffrentar as DCNTs, para os quafis a 

obesfidade é um fimportante ffator de rfisco. Dfiversas 

recomendações, como a restrfição da exposfição de 

crfianças à pubflficfidade de aflfimentos não saudávefis   

e bebfidas não aflcoóflficas e poflítficas fiscafis, fforam 

acefitas nas resofluções da Assembflefia Mundfiafl da 

Saúde em 2010 e receberam atenção em cada uma 

das Reunfiões de Aflto Nívefl das Nações Unfidas de 2011 

a 2018.20 Metas para barrar o aumento da obesfidade 

e dfiabetes em adufltos acfima dos nívefis de 2010 e 

o aumento do sobrepeso em crfianças com menos 

de 5 anos de fidade fforam estabeflecfidas, embora 

nenhuma meta tenha sfido definfidas para crfianças 

mafis veflhas e adoflescentes.21,22

A OMS também pubflficou várfios reflatórfios e metas 

para a desnutrfição. Embora tenha havfido progres-

sos na redução da desnutrfição a partfir do findficador 

antropométrfico de afltura para fidade (stuntfing) e da 

mortaflfidade entre crfianças abafixo dos 5 anos, as 

reduções para esses e outros findficadores de desnu-

trfição não aflcançarão as metas estabeflecfidas pefla 

OMS.23,24 Um dos prfincfipafis resufltados do Segundo 

Congresso Internacfionafl sobre Nutrfição da OMS e da 

Organfização para a Aflfimentação e Agrficufltura (FAO) 

em 2014 ffofi o de agregar todos os probflemas nutrficfio-

nafis, como má nutrfição em todas as suas fformas.25

Este concefito e fformuflação fluíram para os ODS 

e para um esfforço gflobafl parafleflo em torno da 

Década de Ação das Nações Unfidas sobre Nutrfição 

(2016-2025), que buscam compromfissos específicos 

dos países para flfidar com suas prfincfipafis questões 

nutrficfionafis.26 Os ODSs das Nações Unfidas de 2015 

fincfluíram uma meta para 2030 de acabar com todas 

as fformas de má nutrfição (Meta 2.2),27 e nutrfição e 

saúde podem contrfibufir e se beneficfiar de todas as 

metas da Agenda SDG 2030. Apesar dessa retórfica 

de aflto nívefl, mufitos dos países de bafixa e médfia 

renda afinda não reorfientaram seu financfiamento 

nutrficfionafl, ajuda ao desenvoflvfimento, capacfidade 

profissfionafl, finstfitufições e mentaflfidades para abran-

ger os desafios da obesfidade e as consequêncfias da 

má nutrfição em todas as suas fformas.

A Carga Gflobafl de Doenças avaflfiou recentemente 

o ônus da má nutrfição em todas as suas fformas 

(PAINEL 2; Ashfin A, Instfituto de Medfições e Avaflfiação 

da Saúde, Seattfle, WA, EUA, comunficação pessoafl). 

Gflobaflmente e nos países de bafixa renda, a má nutrfi-

ção em todas as suas fformas contrfibufi com a carga 

de doenças tanto quanto as próxfimas 2 a 3 categorfias 

prfincfipafis combfinadas (FIGURA 1).

Para os países com um bafixo índfice socfiodemográ-

fico, a desnutrfição fincorre em uma carga mufito mafior 

tanto em termos absoflutos quanto em reflação aos 

outros contrfibufintes prfincfipafis. O Reflatórfio Gflobafl 

de Nutrfição de 2018 constatou que, de 141 países, 

83 (59%) tfinham cargas dupflas de má nutrfição (por 

exempflo, aflta prevaflêncfia de duas das três condfições 

nutrficfionafis: desnutrfição finffantfifl a partfir do findficador 

antropométrfico de afltura para fidade (stuntfing), ane-

mfia em muflheres e sobrepeso em muflheres) e 41 paí-

ses tfinham cargas trfipflas.28 Portanto, nesses flocafis, 

a economfia poflítfica e os sfistemas aflfimentares são as 

prfincfipafis causas da aflta prevaflêncfia de desnutrfição e 

obesfidade, sugerfindo que também poderfiam exfistfir 

sofluções comuns prfincfipafis. Essas sofluções exfigem 

uma mudança da percepção de que a desnutrfição e 

a obesfidade são sfimpflesmente uma consequêncfia de 

poucas ou mufitas caflorfias, para entender sua coe-

xfistêncfia e ffatores em comum, e depofis para tomar 

uma ação conjunta para enffrentar esses ffatores. O 

reconhecfimento de que a desnutrfição e a obesfidade 

acontecem devfido à má quaflfidade de aflfimentação 

e à bafixa varfiedade de aflfimentos saudávefis   é uma 

perspectfiva mafis útfifl para resoflver cofletfivamente os 

probflemas nutrficfionafis.

Os quatro prfincfipafis resufltados gflobafis

O desafio concefituafl e de comunficação de combfinar 

os prfincfipafis probflemas gflobafis de obesfidade, des-

nutrfição e mudanças cflfimátficas requer uma narra-

tfiva coerente para entender suas causas e sofluções 
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FIGURA 1: O PESO DA MÁ NUTRIÇÃO EM TODAS AS SUAS FORMAS

A contrfibufição percentuafl da má nutrfição em todas as suas fformas (mostrada como as contrfibufições de desnutrfição, 

aflto índfice de massa corporafl [IMC] e rfiscos aflfimentares) anos de vfida ajustados por fincapacfidade perdeu em 

comparação com a carga dos próxfimos três mafiores contrfibufintes. Os resufltados são mostrados para todos os países 

e por grupos de países de acordo com o índfice de desenvoflvfimento socfiafl (IDS). WASH = água, saneamento e hfigfiene.
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comuns sem agravar as compflexfidades exfistentes 

finerentes a cada um dos probflemas em sfi. A narratfiva 

comum da Sfindemfia Gflobafl, como deflfineado na pró-

xfima seção, busca reunfir as três pandemfias em uma 

hfistórfia convfincente que crfia uma urgêncfia de ação 

que superará a finércfia poflítfica exfistente que tem 

dfificufltado o progresso na obesfidade, na desnutrfição 

e nas mudanças cflfimátficas.

O pano de ffundo da Sfindemfia Gflobafl é o quadro mafis 

ampflo dos resufltados gflobafis. Os quatro prfincfipafis 

resufltados gflobafis de preocupação para as pessoas 

e o pflaneta são os resufltados em rede dos compfle-

xos sfistemas adaptatfivos crfiados peflos seres huma-

nos que finteragem entre sfi e com os ecossfistemas 

naturafis (FIGURA 2A). Sfistemas humanos fforam 

estabeflecfidos para aflcançar certos resufltados, como 

a prosperfidade econômfica. Devfido ao modo como 

esses sfistemas fforam projetados, o finevfitávefl con-

sumo excessfivo e a dfistrfibufição desfiguafl de recursos 

tem causado externaflfidades negatfivas e resufltados 

rufins para os outros três resufltados de equfidade 

socfiafl, saúde e bem-estar humanos e saúde e bem-

-estar ecoflógficos. Esses resufltados gflobafis serão 

abordados com mafis proffundfidade mafis adfiante 

neste reflatórfio em reflação aos dfifferentes contextos 

dos países e suas prfiorfidades de ação.
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C.  Uma vfisão dos cfinco cficflos de finterações 
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FIGURA 2: O QUADRO DE CONSEQUÊNCIAS DOS SISTEMAS

A sequêncfia de figuras mostra vfisuaflfizações progressfivamente ampflfiadas a 

partfir da vfisão gflobafl de resufltados das consequêncfias de sfistemas naturafis 

e humanos em finterseção (A); A vfisão da Sfindemfia Gflobafl sobre a finteração e 

os ffatores comuns da obesfidade, da desnutrfição e das mudanças cflfimátficas 

(B); para a vfisão dos Cfinco Cficflos de Interações (C); e a vfisão findfivfiduafl (D).



A Sfindemfia Gflobafl

O concefito orfigfinafl de uma sfindemfia ffofi ampflamente 

apflficado a doenças no nívefl findfivfiduafl - duas ou mafis 

doenças se agrupam entre sfi e reflacfionam-se, finte-

ragfindo umas com as outras e tendo determfinantes 

socfiafis comuns.4,29 Uma extensão subsequente do 

concefito usou sfindemfia para descrever probflemas de 

saúde que affetam sfinergficamente a saúde da popu-

flação no contexto das desfiguafldades econômficas e 

socfiafis.30 Até o momento, as prfincfipafis apflficações do 

concefito sfindêmfico ampflfiado têm sfido em reflação ao 

HIV/AIDS e suas assocfiações com abuso de substân-

cfias químficas e vfioflêncfia,4,31 agrupamento da hepa-

tfite C, abuso de áflcoofl e câncer hepatocefluflar,31,32 e 

pobreza, depressão e dfiabetes entre popuflações de 

bafixa renda.30

A Comfissão propõe que a definfição de sfindemfia 

seja estendfida afinda mafis às pandemfias da obesfi-

dade, da desnutrfição, e das mudanças cflfimátficas. 

Consfideramos as mudanças cflfimátficas uma pande-

mfia por causa de sua natureza dfinâmfica, sua rápfida 

ascensão e seu fimpacto catastrófico prevfisto na 

saúde humana. As finterações entre essas pandemfias 

ocorrem nos nívefis findfivfiduafl e popuflacfionafl (FIGURA 

2B). A Comfissão chama essas três pandemfias de 

Sfindemfia Gflobafl para enffatfizar a grande fimportân-

cfia gflobafl desse agrupamento de pandemfias, que 

são agora, e serão num ffuturo próxfimo, as causas 

domfinantes das doenças humanas e ambfientafis 

(por exempflo, do pflaneta). O reconhecfimento de que 

essas pandemfias sfinérgficas constfituem uma sfin-

demfia ffornece uma vfisão mafis abrangente de suas 

finterações e promete ações sfistêmficas comuns que 

podem unfir as partes finteressadas antes díspares.

Obesfidade, desnutrfição e mudanças cflfimátficas se 

agflomeram no tempo e espaço

A prevaflêncfia da obesfidade aumentou gflobaflmente 

nas úfltfimas quatro décadas, fincflufindo um aumento 

de 8 vezes nas menfinas para 5,6% e um aumento 

de 10 vezes nos menfinos para 7,8% em 2016.33 O 

aumento da prevaflêncfia de obesfidade em adufltos no 

mesmo período também ffofi fimpflacávefl, aumentando 

para 14,9% em muflheres e 10,8% em homens no 

mesmo período de tempo.1 Em 2015, o excesso de 

peso corporafl ffofi estfimado em 2 bfiflhões de pessoas 

em todo o mundo e ffofi responsávefl por aproxfimada-

mente 4 mfiflhões de mortes e 120 mfiflhões de anos de 

vfida ajustados por fincapacfidade.34 Os custos estfi-

mados da obesfidade são de cerca de US$ 2 trfiflhões 

anuafis,35,36 representando 2,8% do PIB mundfiafl.36 O 

aumento na prevaflêncfia da obesfidade é responsávefl 

peflo rápfido aumento do dfiabetes, que agora affeta 

quase 9% da popuflação mundfiafl.1

Os dados da Carga Gflobafl de Doenças sugerem que, 

até 2025, quase 268 mfiflhões de crfianças e adoflescen-

tes em 200 países estarão acfima do peso, 124 mfiflhões 

terão obesfidade e quase três quartos (72,3%) das 

doenças e mortes reflacfionadas a DCNTs ocorrerão 

nos países de bafixa e médfia renda.34

A prevaflêncfia de desnutrfição tem decflfinado há 

décadas, embora afinda seja afltamente predomfi-

nante em mufitos países de bafixa e médfia renda. O 

Índfice Gflobafl da Fome (1992–2017) mostrou decflínfios 

substancfiafis na mortaflfidade finffantfifl abafixo dos 5 

anos em todas as regfiões do mundo, mas decflínfios 

menos substancfiafis na prevaflêncfia  de desnutrfição a 

partfir de findficador antropométrfico de peso e afltura 

(wastfing) e de desnutrfição a partfir do findficador 

antropométrfico de afltura para fidade (stuntfing) entre 

as crfianças.24 Em 2008, estfima-se que a desnutrfição 

a partfir do findficador antropométrfico de afltura para 

fidade (stuntfing), a desnutrfição severa a partfir de 

findficador antropométrfico de peso e afltura (wastfing) 

e o retardo de crescfimento fintrauterfino fforam 

responsávefl por 2,2 mfiflhões de mortes e 21% das 

crfianças menores de 5 anos de vfida ajustados por 

fincapacfidade.37

Em 2018, o Reflatórfio Gflobafl de Nutrfição constatou 

que 155 mfiflhões de crfianças estavam desnutrfidas a 

partfir do findficador antropométrfico de afltura para 

fidade e 52 mfiflhões estavam desnutrfidas a partfir de 

findficador antropométrfico de peso e afltura.28 Dofis 

bfiflhões de pessoas têm deficfiêncfia de mficronutrfien-

tes e 815 mfiflhões estão cronficamente desnutrfidas. A 

desnutrfição affeta desproporcfionaflmente crfianças e 

Repensando a obesfidade: os sfistemas  
adaptatfivos e compflexos da Sfindemfia Gflobafl
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adufltos em países de bafixa renda, partficuflarmente 

na Áffrfica orfientafl e médfia e no centro-sufl da Ásfia.37 

Como a prevaflêncfia da desnutrfição está em decflínfio, 

a prevaflêncfia da obesfidade finffantfifl e adoflescente 

pode exceder a desnutrfição moderada e grave até 

2022.1 Os custos estfimados para a economfia gflobafl 

decorrentes da desnutrfição, deficfiêncfias de mficronu-

trfientes e sobrepeso são de até US$ 3,5 trfiflhões por 

ano.23

Embora a má nutrfição em todas as suas fformas 

seja de flonge a mafior causa de perda de saúde no 

mundo, efla será agravada peflos effefitos das mudan-

ças cflfimátficas na saúde em um ffuturo próxfimo.38 Os 

ganhos em saúde aflcançados nos úfltfimos 50 anos de 

desenvoflvfimento econômfico gflobafl podem ser rever-

tfidos até 2050 devfido às consequêncfias das mudan-

ças cflfimátficas.39 As estfimatfivas dos custos ffuturos das 

mudanças cflfimátficas são de 5 a 10% do PIB mundfiafl, 

com custos em países de bafixa renda superfiores a 

10% de seu PIB.40

Os países de médfia e bafixa renda que produzem 

menos emfissões de gás de effefito estuffa são mafis 

affetados peflas mudanças cflfimátficas do que os países 

que produzem as mafiores emfissões de gás de effefito 

estuffa. Aflém dfisso, as mudanças cflfimátficas terão 

um effefito desproporcfionafl na produção agrícofla e, 

consequentemente, na saúde humana dos países de 

médfia e bafixa renda. O desflocamento popuflacfionafl 

resufltante pode já expflficar o aumento dos padrões 

de mfigração gflobafl na Áffrfica e em outras regfiões.39

Obesfidade, desnutrfição e mudanças cflfimátficas 

finteragem entre sfi

Mufitas finterações ocorrem entre os componentes da 

Sfindemfia Gflobafl. Os reflatórfios de rfiscos anuafis do 

Fórum Econômfico Mundfiafl fincfluem os rfiscos gflobafis 

de mudanças cflfimátficas, DCNTs, crfises aflfimentares, 

ffaflhas de governança e de pflanejamento urbano.41 O 

mapa de finterconexões do reflatórfio mostra a finterde-

pendêncfia desses rfiscos. O IPCC da ONU prevê que a 

mafior ameaça à saúde decorrente de mudanças cflfi-

mátficas substancfiafis será a desnutrfição.42,43 Phaflkey 

e coflaboradores44 dão um exempflo de um dfiagrama 

de cficflo causafl mostrando as finterconexões sfistê-

mficas entre as mudanças cflfimátficas e a segurança 

aflfimentar.

As mudanças cflfimátficas affetam os sfistemas aflfimen-

tares de várfias manefiras. Pequenos agrficufltores de 

bafixa renda provaveflmente serão os mafis affetados, 

embora as mudanças ambfientafis affetem todos os 

produtores expostos a tempestades, finundações, 

secas, erosões costefiras, aquecfimento dos oceanos 

e eflevação do nívefl do mar. Um pequeno grau de 

aquecfimento gflobafl pode beneficfiar aflgumas cuflturas 

em aflgumas áreas, flevando em conta os effefitos da 

ffertfiflfização do carbono. No entanto, o aquecfimento 

gflobafl flevará a produções mafis bafixas, especfiaflmente 

em regfiões tropficafis. Aflém dfisso, as mudanças cflfimá-

tficas podem reduzfir o conteúdo de proteínas e mficro-

nutrfientes dos aflfimentos vegetafis.43 Embora nem 

todas as cuflturas sejam figuaflmente affetadas, nívefis 

eflevados de dfióxfido de carbono mostraram reduzfir 

as concentrações de proteína nas cuflturas de trfigo, 

cevada, arroz e batata em 10-15% e soja em 1,4%.45 

Essas mudanças nos vaflores nutrficfionafis contrfibufirão 

afinda mafis para a desnutrfição, partficuflarmente em 

crfianças. 

Todas essas mudanças também aumentarão os 

preços dos aflfimentos básficos,46-48 e deverão flevar a 

aumentos nas deficfiêncfias nutrficfionafis e desnutrfi-

ção crônfica entre os grupos popuflacfionafis que mafis 

soffrem com a finsegurança aflfimentar.49,50 A finsegu-

rança aflfimentar pode ser afinda mafis destacada peflos 

esfforços de mfitfigação cflfimátfica assocfiados à modera-

ção do soflo.50

A produção de aflfimentos é um dos mafiores contrfi-

bufintes para as mudanças cflfimátficas. A agrficufltura 

contrfibufi dfiretamente com cerca de 15-23% de todas 

as emfissões de gás de effefito estuffa, o que é compa-

rávefl aos transportes. Mas quando a conversão do 

soflo e os processos do sfistema aflfimentar, fincflufindo 

o desperdícfio de aflfimentos, são flevados em conta, a 

contrfibufição totafl dos aflfimentos às emfissões do gás 

pode chegar a 29%.51,52 A pecuárfia sozfinha responde 

por 12-19% das emfissões de gases do effefito estuffa.53 

Os tfipos de aflfimentos produzfidos têm effefitos 
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dfifferentes. A carne e os flatficínfios exfigem mafis recur-

sos e geram emfissões mafiores de metano do que as 

aflternatfivas à base de pflantas.54,55 Aflém dfisso, ffrutas 

e flegumes não sazonafis produzem emfissões substan-

cfiafis quando cufltfivadas em estuffas, preservadas em 

estado congeflado ou transportadas em avfiões.54 A 

energfia necessárfia para a produção, coflhefita, trans-

porte e embaflagem de aflfimentos desperdfiçados tam-

bém gera mafis de 3,3 bfiflhões de tonefladas de dfióxfido 

de carbono por ano, ffazendo com que o desperdícfio 

de aflfimentos seja o tercefiro mafior emfissor depofis 

dos EUA e da Chfina.56

A gflobaflfização dos sfistemas aflfimentares depende 

da energfia barata dos combustívefis ffóssefis para a 

produção agrícofla fintensfiva em flarga escafla e trans-

porte de flonga dfistâncfia que transfformou as dfietas 

da popuflação mundfiafl. O aumento da urbanfização 

expôs as pessoas nesses ambfientes aos mercados de 

produção em massa de aflfimentos e bebfidas proces-

sados   .

As finterações entre as mudanças cflfimátficas e a obe-

sfidade também são numerosas, mas menos precfi-

sas. O aumento da temperatura ambfiente poderfia 

contrfibufir para a obesfidade por mefio de reduções na 

atfivfidade ffísfica.57 Aflém dfisso, o effefito das mudanças 

cflfimátficas na produção de ffrutas e flegumes torna-

rão esses produtos mafis caros e podem provocar 

mudanças nos padrões aflfimentares das popuflações 

em reflação a produtos processados   de aflfimentos e 

bebfidas com aflto teor de gorduras, açúcar e sódfio.57 

Aumentar a produção de aflfimentos e produtos 

agrícoflas para atender às necessfidades de uma 

popuflação em crescfimento com aflta prevaflêncfia de 

obesfidade aumentará as emfissões de gases de effefito 

estuffa do sfistema aflfimentar. Outro mecanfismo peflo 

quafl a obesfidade poderfia contrfibufir para as mudan-

ças cflfimátficas é por mefio do aumento dos custos dos 

combustívefis ffóssefis reflacfionados ao transporte de 

popuflações com aflta prevaflêncfia de obesfidade.57 

Essa contrfibufição adficfionafl aos gases de effefito estuffa 

atrfibuída à obesfidade é mufito pequena em reflação 

a outras emfissões do gás54,58, e ao enffatfizar esse 

camfinho corre-se o rfisco de coflocar mafis cuflpa nas 

pessoas com obesfidade - não apenas por sua próprfia 

condfição, mas também peflas mudanças cflfimátficas. 

Como a finsegurança aflfimentar perfiódfica, mas não 

grave, está assocfiada ao aumento dos rfiscos de 

obesfidade em países de aflta renda,59 o aumento da 

finsegurança aflfimentar poderfia teorficamente aumen-

tar a prevaflêncfia da obesfidade.

Obesfidade e desnutrfição também finteragem. A 

desnutrfição no finícfio da vfida é um predfitor para a 

obesfidade posterfior. Mecanfismos bfioflógficos e socfiafis 

que expflficam essa reflação fincfluem a contrfibufição da 

desnutrfição ffetafl e finffantfifl, finsegurança aflfimentar e 

má quaflfidade da aflfimentação caracterfizada por uma 

bafixa varfiedade de aflfimentos saudávefis.60 Mufitos 

países de renda médfia, especfiaflmente no Orfiente 

Médfio e norte da Áffrfica, estão enffrentando carga 

dupfla de desnutrfição e sobrepeso ou obesfidade. Por 

exempflo, Irã, Marrocos, Omã, Arábfia Saudfita, Sírfia e 

Tunísfia estão no topo dos países com a prevaflêncfia 

de obesfidade ffemfinfina aduflta (> 27% com índfice de 

massa corporafl [IMC]> 30kg/m2)1 e de crfianças e ado-

flescentes do gênero ffemfinfino com bafixo peso (> 18% 

com um escore Z-IMC<1 desvfio padrão).61

De ffato, a coexfistêncfia de desnutrfição a partfir do 

findficador antropométrfico de afltura para fidade (stun-

tfing) - bafixa estatura para fidade -  e obesfidade (aflto 

IMC para fidade) não é fincomum dentro da mesma 

ffafixa etárfia, país, comunfidade, ffamíflfia e até mesmo 

findfivfiduo.23 Os países de médfia e bafixa renda carre-

gam as mafiores cargas trfipflas de desnutrfição. Nesses 

países, a prevaflêncfia de sobrepeso em crfianças 

com menos de 5 anos de fidade está aumentando 

no contexto de uma prevaflêncfia já aflta de bafixa 

desnutrfição a partfir do findficador antropométrfico 

de afltura para fidade (stuntfing) (28%), desnutrfição a 

partfir de findficador antropométrfico de peso e afltura 

(wastfing) (8,8%) e bafixo peso (17,4%).36 A prevaflêncfia 

de obesfidade entre crfianças desnutrfidas a partfir do 

findficador antropométrfico de afltura para fidade é de 

3%, e pode ser superfior a 10% em aflguns países de 

médfia renda.62 Os países não podem dar ao fluxo de 

prfiorfizar suas poflítficas nutrficfionafis para se concen-

trar apenas na redução da desnutrfição, enquanto as 

DCNTs reflacfionadas à obesfidade, como dfiabetes tfipo 
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2, estão sobrecarregando os sfistemas nacfionafis de 

saúde.

Obesfidade, desnutrfição e mudanças cflfimátficas 

têm ffatores de sfistemas comuns

Os determfinantes socfiafis compartfiflhados para a obe-

sfidade e as mudanças cflfimátficas fforam prevfiamente 

observados na flfiteratura63,64. Ambos são fimpufl-

sfionados peflo aflto consumo de ffontes de energfia 

baratas (aflfimentos e combustívefis ffóssefis) e sfistemas 

de transporte findfivfiduafis. Os sfistemas econômficos 

consumfistas que promovem padrões de consumo 

excessfivos e finsustentávefis   vaflorfizam o crescfimento 

do PIB e negflfigencfiam seu papefl ao prejudficar a 

saúde das pessoas, do mefio ambfiente e do pflaneta.65 

Em sfistemas econômficos nos quafis os finteresses 

dfiffusos de poderosas corporações transnacfionafis 

produzem beneffícfios financefiros que são maxfima-

mente prfivatfizados, os custos socfiafis e ambfientafis ou 

externos caem sobre os consumfidores, contrfibufintes 

e gerações ffuturas. Os prfincfipafis rfiscos para a socfie-

dade e o desenvoflvfimento econômfico no ffuturo são 

ffortemente negflfigencfiados.

O equfiflíbrfio de poder entre os atores dentro dos 

mecanfismos de governança determfina como as afla-

vancas de poder são usadas. Essas aflavancas fincfluem 

poflítficas (por exempflo, flefis e reguflações), fincentfivos 

e desfincentfivos econômficos e normas e expectatfivas 

da socfiedade. Embora a governança ocorra em todos 

os nívefis, a governança de nívefl macro (geraflmente 

governos nacfionafis) crfia as condfições operacfionafis 

para os prfincfipafis sfistemas que fimpuflsfionam os 

setores da Sfindemfia Gflobafl - os setores de aflfimen-

tos, transporte, uso do soflo e desenho urbano. Esses 

sfistemas macro, por sua vez, fluem por mefio dos 

sfistemas ou ambfientes fintermedfiárfios nos quafis as 

pessoas finteragem, como escoflas, flocafis de traba-

flho, comércfios e espaços comunfitárfios. Efles, por 

sua vez, finfluencfiam os mficrossfistemas ou as redes 

socfiafis, como ffamíflfias e grupos socfiafis, affetando seus 

padrões comportamentafis.

O equfiflíbrfio de poder nas estruturas de governança 

determfina, por exempflo, se os subsídfios agrícoflas 

apofiam monocufltfivos e a pecuárfia de corte e flefite 

em vez de sfistemas agrícoflas mafis sustentávefis, 

com menos effefitos ambfientafis e mafiores beneffícfios 

para a saúde, se o financfiamento para finffraestrutura 

de transporte prfiorfiza estradas em detrfimento do 

transporte cofletfivo e do desflocamento atfivo, se as 

áreas perfiurbanas para produção de hortfiffrutfis são 

zoneadas para habfitação e findústrfia, se as poflítficas 

econômficas promovem o crescfimento fimpuflsfionado 

peflo consumo, se os sfistemas reguflatórfios permfitem 

ou restrfingem a comercfiaflfização de aflfimentos e bebfi-

das não saudávefis   para as crfianças, e se os códfigos 

cuflturafis e reflfigfiosos de vestuárfio e comportamen-

tafis, especfiaflmente para menfinas e muflheres, res-

trfingem a capacfidade de serem fisficamente atfivas e 

totaflmente engajadas com a socfiedade. É fimportante 

notar a natureza socfiocuflturafl de aflguns dos sfiste-

mas. Os vaflores, crenças, atfitudes, expectatfivas reflfi-

gfiosas e prátficas socfiafis de uma popuflação mofldam 

os tfipos de aflfimentos que as pessoas consomem, 

como usam aflfimentos para a comensaflfidade, o status 

atrfibuído a determfinados aflfimentos e a vuflnerabfiflfi-

dade e exposfição à propagandas dfirecfionadas que 

expfloram essas questões e vaflores.

Aspectos ffundamentafis da economfia poflítfica fforam 

reconhecfidos como os prfincfipafis ffatores que mofl-

dam a próprfia natureza dos sfistemas que crfiam a 

Sfindemfia Gflobafl. Por exempflo, o poder econômfico 

tornou-se cada vez mafis concentrado em cada vez 

menos corporações transnacfionafis, e fisso é certa-

mente verdade no setor de aflfimentos.66,68 De acordo 

com o ex-Dfiretor Gerafl da OMS, esse “poder de 

mercado se traduz prontamente em poder poflítfico”.69 

Especfificamente, as transnacfionafis ffazem flobby 

para haver menos reguflamentações que se apflficam 

a eflas (por exempflo, sem reguflamentação sobre a 

comercfiaflfização de aflfimentos não saudávefis   para 

crfianças ou rótuflos de advertêncfia em aflfimentos 

processados), promover reguflamentações apflficávefis   

a outros setores (por exempflo, acordos de comércfio 

e de finvestfimento que obrfigam governos a proteger 

finteresses de finvestfimento corporatfivo), resfistfir ou 

rejefitar fimpostos que sejam apflficados a seus pro-

dutos (por exempflo, trfibutação para bebfidas açuca-

radas e aflfimentos com aflta densfidade energétfica e 
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poucos nutrfientes) e crfiadores de poflítficas para sub-

sídfios que beneficfiam seus negócfios (por exempflo, 

subsídfios agrícoflas e de transporte).68 As findústrfias 

de combustívefl ffóssfifl e aflfimentos que são respon-

sávefis   peflo fimpuflsfionamento da Sfindemfia Gflobafl 

recebem mafis de US$ 5 trfiflhões em subsídfios anuafis 

de governos.70

Sfistemas adaptatfivos compflexos

Um exame mfinucfioso dos coflaboradores da 

Sfindemfia Gflobafl revefla o papefl dos sfistemas adap-

tatfivos compflexos que operam em cada um dos 

seus nívefis (FIGURA 2B). Sfistemas como os de saúde, 

escoflas ou ffamíflfias são compflexos, porque as finter-

-reflações são múfltfipflas, mudam ao flongo do tempo 

e envoflvem várfios cficflos de finterações causafis que 

finteragem, refforçam e se equfiflfibram entre sfi, assfim 

como o ffato de exfistfirem assocfiações não flfineares 

entre causas e effefitos. O ffortaflecfimento dos cficflos de 

finterações fleva a cficflos vfirtuosos ou vficfiosos, depen-

dendo do resufltado, embora os cficflos de finterações 

compensem as dfireções de mudanças que fformam 

a base da homeostase e da resfistêncfia poflítfica em 

sfistemas adaptatfivos compflexos. Por exempflo, um 

novo aflfimento flançado no mercado pode aceflerar os 

flucros de seu ffabrficante, o que, por sua vez, ffornece 

mafis marketfing e dfistrfibufição mafis ampfla, gerando 

mafis flucros em um cficflo de finteração de refforço. No 

entanto, o crescfimento das vendas e dos flucros do 

produto não é finfinfito, porque a saturação do mer-

cado e a concorrêncfia equfiflfibram os cficflos de fintera-

ções que ajudam a monfitorar o crescfimento finficfiafl.71 

Compreender a dfinâmfica dos prfincfipafis cficflos de 

finterações dentro de um sfistema é, portanto, crucfiafl 

para fidentfificar como orfientar esse sfistema para 

meflhores resufltados.

Os sfistemas também são adaptatfivos. Quaflquer 

mudança em uma parte do sfistema flevará a mudan-

ças nas regras fimpflícfitas e expflícfitas dos atores 

envoflvfidos em outras partes do sfistema, gerando 

novas dfinâmficas emergentes. Mudar a estrutura de 

reemboflso dentro de um sfistema de saúde, mudar 

estruturas de governança em uma escofla ou mudar 

a estrutura de uma ffamíflfia em decorrêncfia de um 

casamento ou uma separação, por exempflo, pode 

flevar à adaptação dos atores ao aflterar as regras que 

definem como devem responder uns aos outros e 

ao ambfiente e pode conduzfir um sfistema a um novo 

equfiflíbrfio ou à finstabfiflfidade.

Ao adotar a dfinâmfica de sfistema para abordar a 

Sfindemfia Gflobafl, novos finsfights sobre três questões 

crítficas surgem: por que os sfistemas, fincflufindo os 

sfistemas de aflfimentos, são como são? Por que efles 

precfisam mudar? Por que efles são tão dfiffícefis de 

mudar?72

Cfinco conjuntos de cficflos de finterações 

A Comfissão consfiderou que cfinco cficflos de finterações 

crucfiafis (FIGURA 2C) devem ser avaflfiados no âmbfito 

da aflfimentação, do transporte, do desenho urbano 

e dos sfistemas de uso do soflo como ffatores da 

Sfindemfia Gflobafl: os cficflos de finterações de negócfios, 

de offerta e procura, de governança, ecoflógfico e de 

saúde humana. Os cficflos de finterações são descrfitos 

em mafis detaflhes abafixo, com refferêncfia ao sfistema 

aflfimentar, mas também se apflficam substancfiaflmente 

a sfistemas de transportes, desenho urbano e uso do 

soflo.

Os cficflos de finteração de negócfios refletem os sfiste-

mas aflfimentares baseados no mercado, que unem os 

motfivos de flucro das empresas com as demandas de 

seus consumfidores. Os sfistemas aflfimentares basea-

dos no mercado consfistem em empresas notavefl-

mente robustas que obtêm aflfimentos em sua orfigem, 

em ffazendas ou no mar, e entregam a pessoas no 

centro de megacfidades ou em postos remotos rurafis. 

A cadefia de vaflor dos aflfimentos, em vez da cadefia de 

suprfimentos, descreve meflhor o sfistema, porque à 

medfida que a comfida vfiaja de um operador prfivado 

para outro, ao flongo da cadefia, o dfinhefiro e os flucros 

fluem para o outro flado como um conjunto de cficflos 

de finterações posfitfivas em fintersecção, garantfindo 

que o sfistema estfimufle o fluxo dos aflfimentos para as 

pessoas. 
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O fimperatfivo prfincfipafl de agregar vaflor ao flongo da 

cadefia, fintrfinsecamente, fleva mafis aflfimentos pro-

cessados   e ufltraprocessados. O flefite como aflfimento 

básfico tem menos vaflor agregado (em termos de 

flucro) do que ffórmuflas finffantfis, fiogurtes e sorvetes. 

Esses produtos atendem ao desejo dos consumfido-

res por sabor, varfiedade, escoflha e prazo de vaflfidade, 

e geram flucros mafiores para os ffornecedores de aflfi-

mentos. Inffeflfizmente, esse ffoco também resuflta em 

um suprfimento de aflfimentos que é rfico em produtos 

ufltraprocessados   e está assocfiado a taxas mafis afltas 

de doenças crônficas.73-75 Os resufltados negatfivos 

para a saúde e o mefio ambfiente não são consfidera-

dos no atuafl modeflo de negócfio que tem um papefl 

fimportante na crfiação e sustentação da Sfindemfia 

Gflobafl. Como dfiscutfiremos mafis adfiante, novos 

modeflos de negócfios do sécuflo 21 são necessárfios 

para garantfir que os sfistemas aflfimentares contrfi-

buam posfitfivamente para todos os quatro resufltados 

gflobafis de saúde, sustentabfiflfidade, equfidade socfiafl e 

prosperfidade.

A reflação entre a offerta e a procura por mefio de 

mecanfismos de mercado corresponde de manefira 

eficfiente aos suprfimentos de aflfimentos com os 

desejos e necessfidades dos consumfidores e sua 

capacfidade de pagamento. No entanto, os próprfios 

consumfidores têm vuflnerabfiflfidades bfioflógficas, psfico-

flógficas, socfiafis e econômficas que a findústrfia expflora 

por mefio de ambfientes aflfimentares que finfluen-

cfiam as prefferêncfias das pessoas, o que aumenta 

a demanda por aflfimentos e bebfidas com aflta den-

sfidade energétfica e pobres em nutrfientes, aumen-

tando, assfim, a offerta.2 

Aflgumas medfidas do governo, fincflufindo as regu-

flamentações para a comercfiaflfização de produtos 

aflfimentícfios e bebfidas não saudávefis   para crfianças, 

rótuflos com advertêncfias ffrontafis, poflítficas fiscafis 

como trfibutação de reffrfigerantes e flefis de prote-

ção ao consumfidor podem ajudar a restrfingfir esse 

consumo fimpuflsfionado pefla offerta de aflfimentos não 

saudávefis. No entanto, o consumo motfivado pefla 

demanda de aflfimentos prejudficfiafis à saúde e ao 

mefio ambfiente pode ocorrer se efles fforem consfi-

derados parte da cuflfinárfia ffamfiflfiar ou de cozfinhas 

tradficfionafis. Por exempflo, retaflhos de carne de 

carnefiro baratos e gordurosos exportados da Nova 

Zeflândfia ou caudas de peru dos EUA se tornaram 

parte da cuflfinárfia padrão em aflguns países do 

Pacífico Sufl,76 o que por sua vez affeta a offerta e a 

procura por esses produtos não saudávefis.77

A carne vermeflha é ampflamente consumfida em 

países de aflta renda e, à medfida que os países se 

desenvoflvem economficamente, a procura por esse 

produto como aflfimento de aflto status também 

aumenta.78 Reduzfir o consumo de carne vermeflha é 

um pfiflar para dfietas saudávefis   e sustentávefis, mas 

aflcançar esse objetfivo serfia uma conqufista fformfidá-

vefl, dada a dfinâmfica atuafl de offerta e procura. Os ffast 

ffoods de estfiflo ocfidentafl também podem ffazer parte 

de desejos aflfimentares para aflgumas popuflações 

de países de bafixa renda.79 Os padrões aflfimentares 

são reflatfivamente conservadores e tendem a mudar 

flentamente ao flongo de décadas, mufitas vezes com 

novas gerações, cuflfinárfias de fimfigrantes ou novas 

finfformações sobre os effefitos de aflfimentos específi-

cos, determfinando o estímuflo para a mudança.

Embora a correção de ffaflhas de mercado devfido 

a externaflfidades negatfivas sobre saúde e mefio 

ambfiente seja uma tareffa centrafl dos governos, a 

finércfia poflítfica affeta sua fimpflementação, como já ffofi 

observado e é expflficado dentro do conjunto de cficflos 

de finteração de governança. Forças poderosas de 

flobby mufitas vezes fimpedem a eflaboração de poflítfi-

cas governamentafis para o bem púbflfico.68,80 Embora 

a voz cofletfiva dos pequenos agrficufltores seja uma 

fforça poflítfica em aflguns países, o poder concentrado 

das grandes corporações aflfimentícfias é a ffonte mafis 

poderosa da finércfia poflítfica para ações que crfiam 

ambfientes aflfimentares mafis saudávefis.68 Aflém dfisso, 

as estruturas de governança em mufitos países são 

ffracas ou corruptas, tornando-as afinda mafis susce-

tívefis a finfluêncfias. São necessárfias estruturas de 

governança transparentes e responsávefis, flfivres de 

conflfitos de finteresse, fincflusfive de grupos da socfie-

dade cfivfifl, e que respondam às necessfidades da 

popuflação.
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Os cficflos de finteração reflacfionados aos sfistemas 

naturafis ajudam a expflficar por que as estruturas de 

negócfios, de offerta e procura e de governança não 

podem ser mantfidas sob as condfições operacfionafis 

exfistentes. Os atuafis sfistemas aflfimentares estão 

prejudficando o mefio ambfiente aflém da capacfidade 

dos ecossfistemas naturafis se recuperarem. As ffor-

ças de extração excessfiva e poflufição de ambfientes 

naturafis não são equfiflfibradas por restrfições embu-

tfidas nas atfivfidades comercfiafis ou de consumo que 

prejudficam o mefio ambfiente por mefio de emfissões 

de gases de effefito estuffa, poflufição de cursos d’água, 

desmatamento, redução da bfiodfiversfidade aflfimentar, 

extração de água, degradação do soflo e degrada-

ção ou desperdícfio de aflfimentos.68 Eventuaflmente, 

um ambfiente naturafl degradado terá uma reação 

negatfiva sobre as empresas e os consumfidores, mas 

ffrequentemente este é um effefito tardfio na saúde 

(demonstrado peflas flfinhas parafleflas na FIGURA 2B) 

que será sentfido peflas ffuturas gerações de pro-

prfietárfios de terras e de empresas, consumfidores e 

cfidadãos.

Os cficflos de finteração da saúde humana também 

expflficam por que os sfistemas exfistentes não podem 

contfinuar. O desenvoflvfimento dos atuafis sfistemas 

aflfimentares meflhorou substancfiaflmente a saúde 

humana no sécuflo passado, mas agora, parado-

xaflmente, esses mesmos sfistemas aflfimentares 

tornaram-se um dos prfincfipafis contrfibufintes para a 

epfidemfia gflobafl de doenças crônficas. A aflfimentação 

meflhor e a segurança aflfimentar ajudaram a aumen-

tar a expectatfiva de vfida, mas, ao mesmo tempo, 

aflfimentações precárfias têm se tornado as mafiores 

contrfibufintes para a carga gflobafl de doenças (FIGURA 

1). Os effefitos sobre a saúde representam outra 

grande externaflfidade negatfiva do sfistema aflfimen-

tar, com reação tardfia do probflema de saúde para 

o sfistema aflfimentar. Por exempflo, houve um atraso 

consfiderávefl entre o reconhecfimento dos effefitos 

adversos das bebfidas açucaradas à saúde e a crfiação 

de poflítficas para reduzfir o consumo.

Aflavancas para converter a finércfia poflítfica em 

tração poflítfica

Esses cfinco conjuntos de cficflos de finterações precfi-

sam ser examfinados com mafis proffundfidade a partfir 

de uma perspectfiva de sfistemas para fidentfificar os 

tfipos de aflavancas que podem crfiar tração para a 

fimpflementação de poflítficas para reduzfir os danos 

ecoflógficos e de saúde. Mufitas das aflavancas sfistê-

mficas serão ações de trabaflho dupflo ou trfipflo para 

mfitfigar a obesfidade, a desnutrfição ou as mudanças 

cflfimátficas.

Os cficflos de finterações que protegem o ambfiente 

precfisam ser ffortaflecfidos. Preços de carbono, regu-

flamentações de poflufição, fimpostos sobre a água, 

educação do consumfidor e rotuflagem ambfientafl de 

aflfimentos são exempflos de tafis medfidas. Os cficflos de 

finterações que flfimfitam a produção e a comercfiaflfiza-

ção de aflfimentos e bebfidas que promovem a saúde 

também precfisam ser ffortaflecfidos. Esses esfforços 

fincfluem trfibutação, findficadores de rotuflagem de 

advertêncfia ffrontafl - como seflos de advertêncfia para 

produtos com aflto teor de açúcar e safl -, campanhas 

de educação do consumfidor e de marketfing socfiafl. 

Outras estratégfias fincfluem obter compromfissos das 

empresas de aflfimentos para crfiar ambfientes aflfimen-

tares mafis saudávefis   e responsabfiflfizá-flas peflo cum-

prfimento de tafis compromfissos, usando sfistemas de 

monfitoramento e de cflassfificação púbflfica. Ao mesmo 

tempo, estratégfias que promovam a dfisponfibfiflfidade, 

o acesso e o custo razoávefl de aflfimentos saudávefis   

devem ser fimpflementadas por mefio do sfistema 

aflfimentar. O fimperatfivo para os sfistemas aflfimentares 

ffornecerem a base para aflfimentação saudávefl   deve 

ser artficuflado em todas as poflítficas que os mofldam, 

desde a produção agrícofla até o varejo. Estratégfias 

para aumentar a demanda por aflfimentos saudávefis, 

como educação, marketfing socfiafl, compras gover-

namentafis, fimpostos e subsídfios, podem devoflver 

o vaflor para a cadefia, crfiando ffontes aflternatfivas de 

vaflor.

Fortaflecer a governança, admfinfistrar conflfitos de 

finteresse e crfiar demanda socfiafl por mudanças 
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são estratégfias fimportantes para combater a atuafl 

finfluêncfia prejudficfiafl dos finteresses dfiffusos nas 

poflítficas púbflficas de aflfimentação. Aflém dfisso, novos 

modeflos de negócfios são necessárfios para reduzfir 

as externaflfidades negatfivas crfiadas por fincentfivos 

na economfia atuafl. Os esfforços de responsabfiflfidade 

socfiafl corporatfiva, que mufitas vezes são exercícfios 

de marketfing, precfisam evoflufir para um modeflo de 

responsabfiflfidade mafis fforte, no quafl as metas e 

os crfitérfios de desempenho sejam, findependente-

mente, especfificados, monfitorados e compartfiflhados 

pubflficamente.

Mudanças nos vaflores ffundamentafis, na orfientação 

de fiflosofias e prfincípfios (por exempflo, dfirefitos huma-

nos, prfincípfio poflufidor-pagador, agrficufltura para uma 

meflhor aflfimentação e meflhor finffraestrutura para 

transporte púbflfico e atfivo) terão effefitos sfistêmficos 

mafis poderosos do que mudanças mafis vfisívefis (por 

exempflo, programas de aflfimentação escoflar, rotufla-

gem de aflfimentos e poflítficas de preços), porque os 

vaflores que permefiam todo o sfistema crfiam mudan-

ças mafis ffundamentafis e permanentes.

O papefl dos findfivíduos

A fidefia de que os findfivíduos carregam, pessoaflmente, 

a responsabfiflfidade por seus próprfios comportamen-

tos reflacfionados à saúde, é comum, especfiaflmente 

nas socfiedades findfivfiduaflfistas ocfidentafis. O reconhe-

cfimento de que os comportamentos reflacfionados 

à saúde das pessoas são ffortemente finfluencfiados 

peflos ambfientes ao seu redor é o prfimefiro passo 

na fimpflementação de poflítficas eficazes de apofio à 

saúde. Por exempflo, a pobreza restrfinge severa-

mente a capacfidade das pessoas de ffazer escoflhas 

saudávefis, e ambfientes obesogênficos domfinados 

por estabeflecfimentos de ffast ffood e bafirros finseguros 

restrfingem severamente as escoflhas saudávefis   dfispo-

nívefis. Ambfientes de afluêncfia e promoção da saúde 

crfiam um effefito posfitfivo para a saúde.

Como observado anterfiormente, o concefito de 

modeflo socfioecoflógfico da finteração pessoa-ambfiente 

é centrado no findfivíduo. O modeflo mostra como os 

findfivíduos são produtos de seus atrfibutos pessoafis 

e dos ambfientes e as finfluêncfias em torno defles. Em 

nossa estrutura, os findfivíduos preenchem todas as 

camadas dos sfistemas humanos e finteragem contfi-

nuamente com os ecossfistemas naturafis (FIGURA 2D). 

Efles não exfistem e não podem exfistfir fisofladamente 

dos sfistemas naturafis e humanos. Ao representar os 

findfivíduos dessa manefira, as três partes da fintera-

ção pessoa-ambfiente tornam-se mafis aparentes. A 

prfimefira parte é a questão pessoafl que os findfivíduos 

têm para ffazer suas escoflhas nos ambfientes dfispo-

nívefis. A segunda é a finfluêncfia que o ambfiente tem 

nestas escoflhas. A tercefira é a finfluêncfia que o findfiví-

duo tem na mudança dos ambfientes e dos sfistemas 

ao seu redor.

As pessoas vfivem em redes de finfluêncfia. Sua finfluên-

cfia é mafior no nívefl mficro com os círcuflos ffamfiflfia-

res e socfiafis, mas as pessoas também finteragem e 

finfluencfiam mufitos ambfientes - por exempflo, flocafis 

de trabaflho, escoflas, unfiversfidades, flojas, ambfientes 

recreatfivos, afldefias e comunfidades flocafis. Mesmo 

no nívefl macro, ser um consumfidor, usar a mídfia 

de massa ou trabaflhar no governo ou em outros 

sfistemas macros ffornece uma oportunfidade para 

crfiar finfluêncfia. Os findfivíduos também têm voz no 

governo, especfiaflmente dentro das democracfias que 

não são offuscadas peflo dfinhefiro e pefla corrupção.

Essa representação de findfivíduos como agentes de 

rede ffornece uma base fimportante para a ação. As 

duas cofisas que fluem por mefio das redes humanas 

para crfiar mudanças dentro de um sfistema são o 

conhecfimento (um entendfimento sobre a natureza 

dos probflemas e como apflficar ações) e o engaja-

mento (a energfia, entusfiasmo e comprometfimento 

com a mudança).81 Para findfivíduos, a dfissemfinação 

de fforma atfiva de conhecfimento e engajamento por 

mefio de redes é um mecanfismo centrafl para reorfien-

tar os sfistemas exfistentes, especfiaflmente em nívefl 

comunfitárfio (dfiscutfido na seção Ações Comunfitárfias).

Uma estratégfia sfignfificatfiva para enffrentar a 

Sfindemfia Gflobafl é, portanto, dar às pessoas a capa-

cfidade de assumfir a responsabfiflfidade pessoafl por 

sua próprfia saúde reduzfindo a pobreza, ffortaflecendo 

a educação e reduzfindo o preconcefito estruturafl e 
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socfiafl com base no gênero, reflfigfião e raça. A segunda 

é ffazer com que as escoflhas saudávefis   e sustentávefis   

sejam escoflhas ffácefis e padronfizadas por mefio de 

poflítficas de finteresse púbflfico ffortes. A tercefira é atfi-

var a rede das pessoas para que os sfistemas huma-

nos da socfiedade reorfientem-se para promover os 

quatro resufltados gflobafis essencfiafis: saúde e bem-es-

tar ambfientafis, saúde e bem-estar humano, equfidade 

socfiafl e prosperfidade econômfica.

A natureza das ações de trabaflho dupflo ou trfipflo

O Reflatórfio Gflobafl de Nutrfição de 2015 usou pefla 

prfimefira vez o termo ação de trabaflho dupflo para 

descrever programas e poflítficas que potencfiaflmente 

poderfiam reduzfir as cargas da desnutrfição e das 

DCNTs reflacfionadas ao sobrepeso, obesfidade ou aflfi-

mentação.82 Esse concefito ffofi crucfiafl para começar a 

reunfir cada fforma de desnutrfição sob o guarda-chuva 

da má nutrfição em todas as suas fformas.83 Exempflos 

de ações de trabaflho dupflo ffornecfidas no Reflatórfio 

Gflobafl de Nutrfição fincfluíam ações para promover o 

aflefitamento materno nos flocafis de trabaflho, pflaneja-

mento urbano para venda de aflfimentos saudávefis   e 

desencorajamento do consumo de aflfimentos pouco 

saudávefis, pronto acesso à água potávefl e cufidados 

de saúde unfiversafis.

O Reflatórfio Gflobafl de Nutrfição de 2017 propôs que 

as ações de trabaflho trfipflo poderfiam ter effefitos 

posfitfivos em todos os 17 ODSs.23 Exempflos fincfluem: 

dfiversfificação dos sfistemas de produção de aflfimen-

tos para ffornecer aflfimentos nutrfitfivos, beneffícfios aos 

ecossfistemas e empoderamento das muflheres para 

se tornarem empreendedoras finovadoras na cadefia 

de vaflores de aflfimentos; aumento do acesso a ffogões 

de cozfinha eficfientes para meflhorar a saúde nutrfi-

cfionafl, reduzfir as doenças respfiratórfias por conta 

da ffumaça finterna, preservar as florestas e reduzfir 

as emfissões de gases de effefito estuffa; e ffornecer 

programas de aflfimentação escoflar que possam 

reduzfir a desnutrfição, prevenfir o rfisco de desenvoflver 

obesfidade, ffornecer renda aos agrficufltores flocafis e 

fincentfivar as crfianças a permanecerem e aprende-

rem meflhor enquanto estfiverem na escofla. Como já 

ffofi observado, os ODS são afltamente finterconectados 

e mufitas ações podem ter várfios beneffícfios por mefio 

dos ODS. Neste reflatórfio, usamos o concefito de ações 

de trabaflho dupflo e trfipflo para dfiscutfir as ações que 

abordam dofis ou três aspectos da Sfindemfia Gflobafl.

Os ffatores têm mafis em comum em nívefis de gover-

nança e macro (figuras 2B e 2C). Aflgumas ações de 

trabaflho trfipflo, como dfiretrfizes aflfimentares e educa-

ção nutrficfionafl para enffrentar a obesfidade, a des-

nutrfição e a sustentabfiflfidade ambfientafl, podem ser 

mfinfistradas em nívefl fintermedfiárfio (por exempflo, por 

mefio das escoflas) ou mficro (por mefio do marketfing 

socfiafl), mas são desenvoflvfidas prfincfipaflmente em 

nívefis macro e de governança. Por exempflo, quando 

os EUA e a Austráflfia tentaram fincflufir a sustentabfi-

flfidade em suas dfiretrfizes aflfimentares nacfionafis, os 

finteresses dfiffusos das findústrfias aflfimentícfias recor-

rfiam de fforma pesada a seus governos para eflfimfinar 

a sustentabfiflfidade dos termos de refferêncfia.84,85 

O Brasfifl, que tem uma estrutura de governança 

mufito mafis democrátfica para o desenvoflvfimento 

de poflítficas aflfimentares,86 manteve os finteresses 

dfiffusos affastados e produzfiu as prfimefiras dfiretrfi-

zes aflfimentares com recomendações expflícfitas de 

sustentabfiflfidade.87

Confforme artficuflado na prfimefira sérfie The Lancet 

sobre Obesfidade,88 fintervenções que envoflvem 

mudanças em seus determfinantes socfiafis são mufito 

mafis dfiffícefis e têm menos evfidêncfias dfiretas de 

seus effefitos, mas são mufito mafis fimportantes do 

que abordagens programátficas e educacfionafis para 

probflemas compflexos. Como esses determfinantes 

socfiafis são os prfincfipafis ffatores da Sfindemfia Gflobafl, 

os membros tfituflares da comfissão acredfitam que 

efles devem estar no centro do debate sobre soflu-

ções. As segufintes ações podem apofiar poflítficas 

sobre a Sfindemfia Gflobafl, mas todas exfigem mudan-

ças ffundamentafis nas crenças e prfiorfidades da socfie-

dade e enffrentarfiam resfistêncfias repetfidas: reduzfir 

os effefitos do flobby de finteresses dfiffusos no desenvofl-

vfimento de poflítficas púbflficas, finternaflfizar os custos 

dos effefitos de um produto no mefio ambfiente e a 

saúde humana em seu preço, redfistrfibufir a rfiqueza 

para aflfivfiar a pobreza, reduzfir a corrupção nos 

governos e meflhorar a educação, o poder e o status 
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das muflheres. A certeza de que quaflquer aflavanca 

específica para mudança de sfistema terá o resufltado 

desejado é bafixa dentro das hfierarqufias de evfidên-

cfia comumente usadas em saúde. No entanto, se 

aflcançados, os effefitos podem ser sentfidos em todo o 

espectro da Sfindemfia Gflobafl.

Mufitos reflatórfios oficfiafis da OMS, de outros escrfi-

tórfios da ONU e de grupos de especfiaflfistas finde-

pendentes contêm recomendações específicas para 

ações sobre obesfidade e desnutrfição por países, 

órgãos finternacfionafis, setor prfivado, agêncfias 

de desenvoflvfimento, socfiedade cfivfifl e academfia. 

O mesmo não acontece com os reflatórfios sobre 

mudanças cflfimátficas. O órgão de mafior autorfidade 

sobre o tema, o IPCC da ONU, produzfiu mufitos 

reflatórfios que ffornecem decflarações evfidencfiadas 

sobre a cfiêncfia veflada dos probflemas e ações poten-

cfiafis, mas carecem de recomendações para atores 

específicos.

Para testar a fidefia de ações de trabaflho dupflo ou 

trfipflo, ffornecemos o mafis recente e abrangente refla-

tórfio oficfiafl sobre recomendações para ações para 

nutrfição e atfivfidades ffísficas e avaflfiamos o potencfiafl 

que essas ações recomendadas podem ter para a 

mfitfigação e adaptação às mudanças cflfimátficas. Essas 

avaflfiações preflfimfinares, apresentadas nas seções a 

segufir, mostram as sobreposfições exfistentes entre 

as áreas de ação de nutrfição, atfivfidades ffísficas e 

mudanças cflfimátficas e, portanto, o vaflor por trás de 

mafis esfforços combfinados. Se os prfincfipafis ffatores 

da Sfindemfia Gflobafl fforem mudados, movfimentos 

findependentes, como os que tratam da redução da 

pobreza, da sustentabfiflfidade ambfientafl, das mudan-

ças cflfimátficas, da soberanfia aflfimentar, da equfidade 

socfiafl, da prevenção da ffome, de cfidades habfitávefis, 

de vfizfinhanças seguras, de ambfientes de aflfimen-

tação saudávefl, dos dfirefitos da crfiança e da boa 

governança, precfisarão ser mafis coordenados, mafis 

coerentes em suas comunficações sobre os múfltfipflos 

beneffícfios e mafis convfincentes em suas demandas 

por mudanças proffundas.

Sfistemas aflfimentares como ffatores 
sfindêmficos

Apesar de todos os seus sucessos no passado em 

aflfimentar popuflações humanas e meflhorar a saúde e 

a expectatfiva de vfida, os atuafis sfistemas aflfimentares 

estão se tornando mafis findustrfiaflfizados, gflobaflfizados 

e bem controflados por grandes atores de economfias 

de escafla e de manutenção de flongas cadefias de 

suprfimento. Esses sfistemas agora também estão se 

tornando a ffonte de ffaflhas que são fimpossívefis de 

fignorar. Embora sejam produzfidos aflfimentos sufi-

cfientes para atender às necessfidades energétficas da 

popuflação gflobafl, a desnutrfição e as deficfiêncfias de 

mficronutrfientes afinda affetam mafis de um terço da 

popuflação mundfiafl.89

Os sfistemas agrícoflas tendem a ffavorecer a pro-

dução de aflfimentos básficos rficos em energfia, sem 

atenção suficfiente aos aflfimentos rficos em nutrfientes. 

Em mufitas regfiões, vegetafis, ffrutas e aflfimentos de 

orfigem anfimafl são ffrequentemente caros ou fina-

cessívefis, resufltando em dfietas sem varfiedade, com 

bafixa quaflfidade nutrficfionafl. Aflém dfisso, os aflfimentos 

ufltraprocessados   são uma fforça motrfiz na pandemfia 

gflobafl de obesfidade, quase 2 bfiflhões de pessoas 

têm sobrepeso ou obesfidade.34 O sfistema aflfimen-

tar também está causando danos ambfientafis sem 

precedentes, contrfibufindo com até 29% das emfissões 

antropogênficas de gases de effefito estuffa e causando 

desmatamento fintenso, degradação do soflo e perda 

macfiça da bfiodfiversfidade.52,90

É necessárfia uma reorfientação ffundamentafl dos 

sfistemas aflfimentares - os reparos superficfiafis, peflas 

bordas, não produzfirão os resufltados gflobafis neces-

sárfios para o sécuflo XXI.91 A fforça a nívefl gflobafl e 

flocafl está sendo construída para essa mudança 

ffundamentafl. A concefituaflfização dos sfistemas aflfi-

mentares atuafis como um dos prfincfipafis ffatores da 

Sfindemfia Gflobafl poderfia contrfibufir para essa dfinâ-

mfica ao artficuflar os ffatores e as finterações comuns 

da obesfidade, da desnutrfição e das mudanças cflfimá-

tficas e na fidentfificação de ações de trabaflho dupflo e 

trfipflo que as tratem.23,92 
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Dofis aspectos do atuafl sfistema aflfimentar, carne ver-

meflha e aflfimentos ufltraprocessados   são brevemente 

descrfitos nos PAINÉIS 5 E 6 para fiflustrar os ffatores 

prfincfipafis comuns da Sfindemfia Gflobafl.

Consenso crescente sobre a necessfidade de 

sfistemas aflfimentares saudávefis   e sustentávefis

O número de reflatórfios oficfiafis que pedem mudan-

ças ffundamentafis nos sfistemas aflfimentares para 

torná-flos mafis saudávefis, mafis sustentávefis   e mafis 

equfitatfivos é grande e está crescendo rapfida-

mente.23,68,91,109–114 A pubflficação oportuna e conco-

mfitante de várfios reflatórfios nos prfimefiros anos da 

Década de Ação das Nações Unfidas sobre Nutrfição 

(2016-2025) crfiou um consenso finestfimávefl de que 

mudanças radficafis no sfistema aflfimentar são urgen-

temente necessárfias. As oportunfidades e recomen-

dações decorrentes desses reflatórfios para promover 

a saúde do pflaneta fincfluem o desenvoflvfimento de 

cfidades saudávefis   e sustentávefis, o encorajamento 

de sfistemas de saúde e preparação para desastres 

mafis resfiflfientes, reduzfindo o desperdícfio de aflfimen-

tos, preservando ecossfistemas e redfirecfionando 

subsídfios prejudficfiafis nos setores de aflfimentos, agrfi-

cufltura, pesca e energfia.115 Mufitas dessas recomen-

dações estão dfiretamente reflacfionadas à redução 

das emfissões de gás de effefito estuffa e à fimpflementa-

ção de adaptações cflfimátficas eficazes.

A prfincfipafl autorfidade cofletfiva para as mudanças 

cflfimátficas são as partes da Convenção-Quadro das 

Nações Unfidas sobre Mudanças Cflfimátficas (UNFCCC). 

Esse acordo finternacfionafl tem um processo para 

atuaflfizar a cfiêncfia através de avaflfiações reguflares 

do IPCC e, progressfivamente, obter compromfis-

sos dos países-membros para reduzfir as emfissões 

de gases de effefito estuffa. No entanto, o IPCC não 

PAINEL 5: CARNE VERMELHA COMO FATOR SINDÊMICO

 A produção gflobafl de carnes aumentou 4 a 5 vezes, passando 

de 71 mfiflhões de tonefladas anuafis em 1961 para 318 mfiflhões 

de tonefladas em 2014, e deverá aumentar para mafis de 

455 mfiflhões de tonefladas em 2050. Esse aumento reflete o 

crescfimento da demanda tanto peflo aumento da popuflação 

gflobafl quanto peflo aumento do consumo per capfita de 20 

kg a 43 kg por pessoa por ano de 1961 a 2014, assocfiado a 

rendfimentos crescentes e a mudanças nas prefferêncfias 

aflfimentares.93 Esse nívefl de produção e consumo de carne 

vermeflha é um ffator fimportante para a Sfindemfia Gflobafl.

Embora os anfimafis sejam parte fintegrante de mufitos sfistemas 

agroecoflógficos que ffuncfionam bem, e pastos permanentes 

nos quafis a pastagem anfimafl possa ser fimportantes antros de 

carbono, a produção de gado é um dos prfincfipafis contrfibufintes 

para as mudanças cflfimátficas (19% de todos os gases de effefito 

estuffa). Os gases de effefito estuffa estão reflacfionados às 

emfissões de metano da ffermentação entérfica, às emfissões 

de óxfido nfitroso da adubação e da apflficação de ffertfiflfizantes 

e aos finsumos consfiderados   necessárfios para cufltfivar cereafis 

e ofleagfinosas para uso como ração anfimafl na pecuárfia 

findustrfiafl. A pecuárfia também usa aproxfimadamente 70% 

das terras agrícoflas gflobafis e é um dos prfincfipafis ffatores de 

desmatamento.93,95 Sfistemas fintensfivos de produção também 

contrfibuem substancfiaflmente para a poflufição flocaflfizada por 

mefio de efluentes e da poflufição do ar.

As flfigações entre consumo excessfivo de carne e obesfidade e 

DCNTs reflacfionadas também são bem conhecfidas. O consumo 

excessfivo de carne pode contrfibufir para a obesfidade. O 

consumo de carne vermeflha (prfincfipaflmente carne processada) 

está assocfiado ao aumento do rfisco de DCNTs, fincflufindo 

doenças cardfiovascuflares, dfiabetes tfipo 2, e aflguns tfipos de 

câncer.

Aflfimentos de orfigem anfimafl, fincflufindo carne, ffornecem uma 

rfica ffonte de mficronutrfientes afltamente bfiodfisponívefis, 

especfiaflmente para crfianças pequenas, e dão uma contrfibufição 

fimportante para dfietas de aflta quaflfidade quando consumfidas 

com moderação.

Em mufitas regfiões, a produção pecuárfia é também um 

fimportante contrfibufinte para os mefios de subsfistêncfia, a renda 

ffamfiflfiar e a rfiqueza nacfionafl, e em áreas semfiárfidas e árfidas 

mufitas vezes é um dos poucos usos produtfivos da terra. No 

entanto, a produção de aflfimentos para anfimafis pode desvfiar 

a comfida do consumo humano dfireto e ameaçar a segurança 

aflfimentar e a subsfistêncfia das popuflações desflocadas pefla 

expansão das terras cufltfivadas para a produção de aflfimentos, 

que também é uma fimportante causa de desmatamento.
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ffaz recomendações para ações específicas e, sob 

o Acordo de Parfis de 2015 - que compflementa a 

UNFCCC -, os países-membros ou governos nacfionafis 

devem definfir suas próprfias metas e como eflas serão 

aflcançadas. Aflém dfisso, a fincorporação da agrficufltura 

nas ações e metas do governo tem sfido afltamente 

contestada e mufito flenta.

Ações de trabaflho dupflo ou trfipflo para sfistemas 

aflfimentares

Exfiste uma grande varfiedade de sfistemas aflfimenta-

res nos quafis transfformações são necessárfias. Efles 

abrangem os sfistemas aflfimentares tradficfionafis, com 

produção e mercados flocafis, processamento mínfimo, 

armazenamento deficfiente, bafixa dfiversfidade, pouca 

comercfiaflfização bafixa quaflfidade e bafixos padrões de 

segurança, até os sfistemas aflfimentares modernos, 

com flocafis de produção gflobafis, múfltfipflos pontos de 

acesso e aflto nívefl de processamento, flfinhas de suprfi-

mento e armazenamento seguros, aflta dfiversfidade, 

comercfiaflfização abundante e afltos padrões de segu-

rança.91 A transfformação deve basear-se no prfincípfio 

de que os sfistemas aflfimentares, findependentemente 

da varfiação entre países e regfiões, devem promover 

PAINEL 6: ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS   COMO FATORES SINDÊMICOS

A ffabrficação de aflfimentos ufltraprocessados   e bebfidas 

açucaradas é baseada em fingredfientes de commodfity de 

bafixo custo, como açúcar, ffarfinhas e ófleos, geraflmente com 

múfltfipflos conservantes, corantes e aromas. Esses produtos 

são tfipficamente rficos em energfia e pobres em nutrfientes e 

offerecem quantfidades excessfivas de energfia, gordura, açúcar 

ou sódfio.102 Exempflos fincfluem produtos como saflgadfinhos 

ou batatfinhas chfips, cereafis prontos para consumo, bebfidas 

açucaradas e conffefitos.

Por definfição, esses produtos são afltamente paflatávefis, baratos, 

unfiversafis e contêm conservantes que offerecem uma vfida útfifl 

flonga. Esses recursos, combfinados com estratégfias agressfivas 

de pubflficfidade da findústrfia, contrfibuem para o consumo 

excessfivo e tornam esses produtos afltamente flucratfivos para os 

setores da findústrfia de aflfimentos, bebfidas e restaurantes que 

são os atores domfinantes no sfistema gflobafl de aflfimentos.73, 

103 Os sfistemas de governança que crfiaram as condfições 

operacfionafis que ffavorecem as grandes empresas produtoras 

de aflfimentos e bebfidas ufltraprocessados fincfluem: subsídfios 

para seus fingredfientes de commodfity, ambfientes operacfionafis 

de negócfio desreguflamentados, sfistemas de responsabfiflfização 

ffracos ou fineficazes para as externaflfidades de saúde humana 

e ambfientafl que resufltam de sua produção e comercfiaflfização e 

acesso prfivfiflegfiado da findústrfia a gestores púbflficos para manter 

essas condfições operacfionafis de negócfios. Essa consteflação de 

fincentfivos poflítficos refforça o sfistema aflfimentar exfistente, que 

produz produtos baratos com afltas margens de flucro por mefio 

de cadefias de vaflor gflobafis proffundas e compflexas.66

Embora nem todos os ufltraprocessados   sejam prejudficfiafis 

à saúde, uma aflta fingestão desses aflfimentos e bebfidas está 

assocfiada à quaflfidade precárfia da dfieta, à obesfidade e aos 

rfiscos de DCNTs reflacfionadas à aflfimentação.73 

Estes produtos (por exempflo, macarrão finstantâneo e bfiscofitos 

baratos) também podem contrfibufir para a desnutrfição e 

deficfiêncfias de mficronutrfientes, ao substfitufir os aflfimentos 

mafis nutrfitfivos. O aflto consumo de saflgadfinhos é comum nas 

dfietas de flactentes com fidade para aflfimentação compflementar 

em várfios países de bafixa e médfia renda.104 Para grupos 

vuflnerávefis, especfiaflmente bebês e crfianças com dfietas de 

quaflfidade rufim, aflfimentos e bebfidas ufltraprocessados   podem 

contrfibufir para a obesfidade e desnutrfição.62, 105

 O processamento de aflfimentos é geraflmente consfiderado 

como tendo um effefito ambfientafl reflatfivamente pequeno em 

comparação com outras etapas da cadefia de suprfimento 

de aflfimentos, como a produção agrícofla ou o transporte. 

Por exempflo, no Refino Unfido, a ffabrficação e embaflagem de 

aflfimentos é responsávefl por 19% das emfissões totafis de gases 

de effefito estuffa da cadefia aflfimentar, com a produção agrícofla 

(no nívefl de ffazendas) respondendo por grande parte do 

restante.106 No entanto, esse número negflfigencfia os effefitos 

ambfientafis causados em todos os estágfios do sfistema aflfimentar 

por fingredfientes que são eventuaflmente usados   em aflfimentos 

ufltraprocessados. Na Austráflfia, estfima-se que o consumo de 

aflfimentos ufltraprocessados   contrfibua com mafis de um terço do 

totafl dos effefitos ambfientafis reflacfionados à aflfimentação; 35% 

de uso de água, 39% de uso de energfia, 33% de equfivaflentes de 

dfióxfido de carbono e 35% de uso do soflo.107 Se as tendêncfias 

aflfimentares contfinuarem, estfima-se que as emfissões de gases 

de effefito estuffa per capfita de caflorfias vazfias quase dobrem 

até 2050.108 Por fisso, a redução do consumo de aflfimentos 

ufltraprocessados   é uma prfiorfidade para dfimfinufir os effefitos 

ambfientafis do sfistema aflfimentar.
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saúde, sustentabfiflfidade ambfientafl, equfidade socfiafl e 

de saúde, e prosperfidade econômfica.

Como ponto de partfida para fidentfificar ações de 

trabaflho dupflo ou trfipflo com a finaflfidade de crfiar 

sfistemas aflfimentares saudávefis   e sustentávefis, 

examfinamos até que ponto as recomendações exfis-

tentes para meflhorar a nutrfição e a atfivfidade ffísfica 

também poderfiam apofiar a mfitfigação ou adaptação 

às mudanças cflfimátficas. A Comfissão fidentfificou 66 

reflatórfios pubflficados por agêncfias da ONU e grupos 

findependentes entre 2007 e 2017, reflacfionados à 

obesfidade, á desnutrfição, às mudanças cflfimátficas ou 

às atfivfidade ffísfica. Dos reflatórfios mafis recentes com 

aflto fimpacto oficfiafl (n=11), um subconjunto de reflató-

rfios (n=5) apresentou 255 recomendações específicas 

para os governos.

As recomendações findfivfiduafis para os governos 

fforam extraídas dos cfinco reflatórfios e categorfizadas 

em domínfios abrangentes para nutrfição ou atfivfidade 

ffísfica. Usamos a estrutura de domínfios dos dofis 

reflatórfios de aflto nívefl mafis recentes, o Pafinefl de 

Especfiaflfistas de Aflto Nívefl sobre Segurança Aflfimentar 

e Nutrfição em 201791 e o Pflano de Ação Gflobafl sobre 

Atfivfidade Físfica da Organfização Mundfiafl da Saúde 

(OMS) em 2017.116 Mufitas das recomendações fforam 

reproduzfidas nos reflatórfios. Portanto, as prfincfipafis 

recomendações fforam condensadas em 36 e 74, 

consfiderando, respectfivamente, 10 domínfios para 

nutrfição e 16 domínfios para atfivfidade ffísfica. Dofis 

representantes especfiaflfizados em mudanças cflfimátfi-

cas findficaram uma cflassfificação das recomendações 

de acordo com seus provávefis   effefitos na mfitfigação 

ou adaptação às mudanças cflfimátficas (tabeflas 1 e 2).

A mafiorfia das recomendações nutrficfionafis tfinha peflo 

menos um pequeno potencfiafl para affetar as mudan-

ças cflfimátficas, e aflgumas offerecfiam um grande 

potencfiafl (TABELA 1). A Comfissão concflufiu que as reco-

mendações de refformuflação para crfiar dfietas saudá-

vefis   e sustentávefis   ffortaflecerfiam consfideraveflmente 

suas cflassfificações. As recomendações nutrficfionafis 

exfistentes que fidentfificamos offerecem grandes opor-

tunfidades para promover ações de trabaflho dupflo ou 

trfipflo. No entanto, os múfltfipflos beneffícfios resufltantes 

da fimpflementação das recomendações devem ser 

mafis enffatfizados peflos governos para promover a 

mfitfigação das mudanças cflfimátficas.

Investfimento necessárfio para meflhorar a 

aflfimentação

Os custos financefiros são ffrequentemente des-

tacados como uma barrefira à fimpflementação de 

recomendações. O Banco Mundfiafl estfimou que um 

finvestfimento adficfionafl de US$ 70 bfiflhões em 10 anos 

serfia necessárfio para aflcançar as metas gflobafis da 

Organfização Mundfiafl da Saúde (OMS) para desnutrfi-

ção a partfir do findficador antropométrfico de afltura 

para fidade (stuntfing), anemfia em muflheres, aflefita-

mento materno excflusfivo e meflhorfia do tratamento 

da desnutrfição aguda grave até 2025.117 Essas estfima-

tfivas mostram que aflcançar a meta possívefl por mefio 

do enffrentamento dos determfinantes prfincfipafis e da 

fimpflementação de programas específicos de nutrfi-

ção. Anáflfises semeflhantes do Banco Mundfiafl tam-

bém fincfluem estfimatfivas dos recursos necessárfios 

para o aflcance das metas da OMS para não aumentar 

a obesfidade em adufltos e crfianças, e enffrentar as 

consequêncfias das mudanças cflfimátficas do nosso 

atuafl sfistema aflfimentar.

Estfimar os potencfiafis custos e fimpactos da eflabo-

ração de poflítficas de prevenção da obesfidade é um 

desafio, mas a experfiêncfia do Méxfico é finstrutfiva. A 

Bfloomberg Phfiflanthropfies finvestfiu em ações da socfie-

dade cfivfifl e em pesqufisa ao flongo de várfios anos para 

aflcançar de uma mafior conscfientfização púbflfica sobre 

a necessfidade de ações poflítficas para reduzfir a preva-

flêncfia de dfiabetes e suas compflficações, para pressfio-

nar a fimpflementação de medfidas como trfibutação 

de bebfidas açucaradas e comfidas não saudávefis, e, 

no gerafl, por mudanças socfiafis que apofiem ações em 

aflfimentação e obesfidade (PAINEL 7). A abordagem do 

Méxfico de ffornecer financfiamento fiflantrópfico para 

consumfidores e organfizações não governamentafis 

de saúde (ONGs), a fim de crfiar pressão púbflfica por 

poflítficas saudávefis, e para pesqufisadores, a fim de 

avaflfiar seu fimpacto, poderfia ser apflficada em mufi-

tos outros países com uma socfiedade cfivfifl e uma 

capacfidade acadêmfica adequadas. Um finvestfimento 
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TABELA 1

Recomendações nutrficfionafis extraídas 

do Reflatórfio de Pafinefl de Especfiaflfistas 

de Aflto Nívefl em Nutrfição e Sfistemas 

Aflfimentares, pontuadas por potencfiafis 

effefitos sobre a mfitfigação e adaptação às 

mudanças cflfimátficas

Effefitos potencfiafis das 

mudanças cflfimátficas

Mfitfigação Adaptação

Fortaflecer a fintegração da nutrfição nas poflítficas, programas e orçamentos 

nacfionafis

Fortaflecer a fintegração da nutrfição nas poflítficas, pro-

gramas e orçamentos nacfionafis
5 5

Meflhorar a aflffabetfização nutrficfionafl e a capacfidade 

da fforça de trabaflho em nutrfição
4 2

Fortaflecer a cooperação gflobafl para acabar com a desnutrfição e a ffome

Aumentar a assfistêncfia oficfiafl ao desenvoflvfimento e 

evfitar a ffome por mefio do ffortaflecfimento dos sfiste-

mas aflfimentares flocafis

4 5

Dfirecfionar a atenção para os effefitos dos acordos de comércfio e finvestfimen-

to sobre ambfientes aflfimentares e aflfimentação

Garantfir que os acordos de comércfio e finvestfimento 

ffavoreçam sfistemas aflfimentares mafis sustentávefis
2 2

Dfirecfionar a atenção para vuflnerabfiflfidades nutrficfionafis de determfinados 

grupos

Garantfir que grupos vuflnerávefis e margfinaflfizados 

possam aflcançar uma aflfimentação aproprfiada e 

nutrfitfiva

2 3

Meflhorar os resufltados nutrficfionafis, refforçando os dfirefitos das muflheres e o 

empoderamento ffemfinfino

Garantfir que as flefis e poflítficas proporcfionem aos ho-

mens e às muflheres acesso figuafl aos recursos
2 2

Fortaflecer a partficfipação das muflheres rurafis em to-

dos os nívefis de fformuflação de poflítficas de segurança 

aflfimentar e nutrficfionafl

2 3

Crfiar um ambfiente propícfio para a amamentação 2 1

Reconhecer e flfidar com conflfitos de finteresse

Garantfir mecanfismos de transparêncfia e responsabfi-

flfização para prevenfir e resoflver conflfitos de finteresse
2 2

Proteger as cfiêncfias da nutrfição contra a finfluêncfia 

findevfida e a corrupção
2 1

Meflhorar a cofleta de dados e o compartfiflhamento de conhecfimento sobre 

sfistemas aflfimentares e nutrfição

Promover pesqufisas sobre sfistemas aflfimentares e 

demanda de aflfimentos
2 2

Meflhorar a dfisponfibfiflfidade e a quaflfidade dos sfiste-

mas de finfformação mufltfissetorfiafis que captam dados 

reflacfionados à nutrfição

2 2

Investfir em sfistemas de compartfiflhamento de conhe-

cfimento entre as partes finteressadas na cadefia de su-

prfimento de aflfimentos

3 5

Effefitos potencfiafis das 

mudanças cflfimátficas

Mfitfigação Adaptação

Aumentar as oportunfidades para meflhorar os resufltados da aflfimentação e 

da nutrfição ao flongo das cadefias de suprfimentos de aflfimentos

Apofiar a produção de aflfimentos nutrfitfivos e adapta-

dos flocaflmente
3 3

Proteger e aumentar o vaflor nutrficfionafl ao flongo das 

cadefias de abastecfimento aflfimentar
2 2

Meflhorar a quaflfidade dos ambfientes aflfimentares

Impflementar poflítficas que tornem os aflfimentos sau-

dávefis mafis acessívefis e vantajosos, e que restrfinjam 

a pubflficfidade de aflfimentos não saudávefis

3 2

Reguflar as aflegações de saúde sobre aflfimentos e 

adotar um sfistema de rotuflagem ffrontafl de aflfimen-

tos embaflados

2 1

Fortaflecer as normas nacfionafis de segurança aflfimen-

tar e os sfistemas de vfigfiflâncfia
1 1

Instfitufir poflítficas que fimpflementem o Códfigo Inter-

nacfionafl de Comercfiaflfização de Substfitutos do Lefi-

te Materno

1 1

Crfiar demandas do consumfidor por aflfimentos nutrfitfivos

Desenvoflver dfiretrfizes para uma aflfimentação saudá-

vefl e sustentávefl
2 2

Impflementar poflítficas econômficas e socfiafis que au-

mentem a demanda por aflfimentos nutrfitfivos e redu-

zam a demanda por aflfimentos pobres em nutrfientes

3 2

Garantfir que os programas de proteção socfiafl, como 

a aflfimentação escoflar, flevem a meflhores resufltados 

nutrficfionafis

2 1

Promover cuflturas aflfimentares, fincflufindo habfiflfidades 

cuflfinárfias e a fimportâncfia da aflfimentação para o pa-

trfimônfio cuflturafl

2 2

Legenda para cflassfificação de recomendações sobre mfitfigação e adaptação: 

1 = sem effefito; 2 = effefito pequeno; 3 = effefito moderado; 4 = effefito médfio; 5 = 

effefito substancfiafl.
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Effefitos potencfiafis das 

mudanças cflfimátficas

Mfitfigação Adaptação

Impflementar campanhas de comunficação para aumentar a conscfientfização 

sobre os beneffícfios da atfivfidade ffísfica

Desenvoflver campanhas nacfionafis de comunficação 

sobre os beneffícfios da reaflfização de atfivfidade ffísfica
2 2

Apofiar parcerfias entre o setor da saúde e outras 

áreas para promover a reaflfização de atfivfidade ffísfica
2 2

Impflementar finficfiatfivas de partficfipação em massa e ffornecer acesso a expe-

rfiêncfias com atfivfidade ffísfica

Impflementar eventos acessívefis, offerecendo oportu-

nfidades para a prátfica de atfivfidade ffísfica em espaços 

púbflficos flocafis

2 2

Fortaflecer a fformação de profissfionafis da saúde e de outras áreas nas opor-

tunfidades para desenvoflver uma socfiedade atfiva

Incflufir trefinamento em atfivfidade ffísfica no desenvofl-

vfimento profissfionafl da equfipe da saúde e de ou-

tras áreas

2 2

Coflaborar com especfiaflfistas em segurança no trânsfi-

to e ffortaflecer o entendfimento das partes finteressa-

das sobre como meflhorar a segurança no trânsfito

3 1

Promover o transporte atfivo e púbflfico por mefio de poflítficas e de 

finffraestrutura

Apofiar poflítficas e reguflamentações de transporte e 

pflanejamento urbanos que promovam o transporte 

atfivo e púbflfico

4 1

Apofiar a avaflfiação de poflítficas e fintervenções de 

transporte e pflanejamento urbano para fidentfificar os 

effefitos sobre a saúde e o mefio ambfiente

4 1

Promover poflítficas que crfiem bafirros seguros e aflta-

mente conectados que sejam acessívefis com o uso 

de transporte atfivo e púbflfico

3 3

Apofiar o ffortaflecfimento da flegfisflação e das finterven-

ções em segurança vfiárfia
2 1

Fortaflecer o acesso a espaços de flazer e finstaflações para todos

Promover poflítficas que permfitam o acesso a espaços 

abertos e finstaflações esportfivas
2 2

Avaflfiar os effefitos dos espaços abertos sobre os bene-

ffícfios para a saúde e o mefio ambfiente
3 3

Impflementar restrfições de comercfiaflfização de aflfi-

mentos e bebfidas não saudávefis dentro e ao redor 

de espaços púbflficos abertos e finstaflações esportfivas

2 1

Fortaflecer estruturas para promover a atfivfidade ffísfica dentro e ao redor de 

edfiffícfios e finstaflações

Apofiar projetos e reguflamentos de construção, prfio-

rfizando o acesso unfiversafl e a atfivfidade ffísfica entre 

os usuárfios

2 2

Refforçar o ffornecfimento e o prazer da educação ffísfica e da recreação atfiva

Fortaflecer a flfiderança nacfionafl, poflítfica, e orfientações 

para promover a educação ffísfica e a recreação atfiva 

para crfianças

2 1

Promover programas escoflares de camfinhada e 

cficflfismo
3 2

Impflementar avaflfiação, aconseflhamento e encamfinhamento de atfivfidade ffí-

sfica em servfiços de saúde e assfistêncfia socfiafl

Impflementar protocoflos em saúde e assfistêncfia so-

cfiafl para avaflfiação do pacfiente, aconseflhamento bre-

ve e encamfinhamento para atfivfidade ffísfica, fincflufindo 

grupos vuflnerávefis

1 2

Effefitos potencfiafis das 

mudanças cflfimátficas

Mfitfigação Adaptação

Meflhorar a offerta e as oportunfidades para a prátfica de atfivfidade ffísfica em 

ambfientes dfiversos tanto de trabaflho quanto de flazer

Promover a orfientação nacfionafl e a fimpflementa-

ção de programas de saúde no flocafl de trabaflho 

para aumentar a prátfica de atfivfidade ffísfica entre os 

ffuncfionárfios

1 1

Estabeflecer parcerfias com o governo e a comunfida-

de esportfiva para ffortaflecer a offerta de oportunfida-

des que sejam acessívefis unfiversaflmente para o fla-

zer atfivo

2 2

Avaflfiar a effetfivfidade dos finstrumentos fiscafis na pro-

moção da atfivfidade ffísfica
1 1

Consoflfidar programas para o aumento da prátfica de atfivfidade ffísfica em gru-

pos menos atfivos

Impflementar poflítficas e programas para ampflfiar a 

prátfica de atfivfidade ffísfica entre os fidosos, os menos 

atfivos e os grupos desffavorecfidos

1 1

Impflementar finficfiatfivas vofltadas à comunfidade para promover seu engaja-

mento na prátfica de atfivfidade ffísfica

Impflementar abordagens vofltadas à comunfida-

de para a promoção da prátfica de atfivfidade ffísfi-

ca, o compartfiflhamento de orfientações, recursos e 

experfiêncfias

2 2

Fortaflecer a flfiderança, a governança e as poflítficas para aumentar a prátfica 

de atfivfidade ffísfica

Fortaflecer as flfideranças de aflto nívefl, o pflanejamen-

to estratégfico e a offerta de orfientações para a prátfica 

de atfivfidade ffísfica

2 2

Consoflfidar os pflanos de ação dfirecfionados à prátfica 

de atfivfidade ffísfica e otfimfizar a cooperação entre se-

tores reflevantes

2 2

Meflhorar o monfitoramento e a responsabfiflfização da prátfica de atfivfidade 

ffísfica

Fortaflecer uma vfigfiflâncfia popuflacfionafl abrangente da 

prátfica de atfivfidade ffísfica e de seus determfinantes
2 2

Fortaflecer a capacfidade de pesqufisa e de avaflfiação e as finovações dfirecfiona-

das para maxfimfizar a prátfica de atfivfidade ffísfica

Dfispor de financfiamento para finstfitufições reaflfizarem 

pesqufisa e avaflfiação da prátfica de atfivfidade ffísfica
1 1

Fortaflecer o compartfiflhamento de conhecfimento so-

bre atfivfidade ffísfica para o avanço da pesqufisa, a fim-

pflementação de poflítficas e o uso de recursos

1 2

Expandfir esfforços de advocacy para ampflfiar os mufltfipflos nívefis de ação, vfi-

sando aos prfincfipafis púbflficos-aflvos

Fortaflecer parcerfias coflaboratfivas para apofiar o en-

gajamento no aumento da prátfica de atfivfidade ffísfica
2 2

Fortaflecer os mecanfismos de financfiamento para apofiar ações e poflítficas de 

modo a maxfimfizar a prátfica de atfivfidade ffísfica

Desenvoflver mecanfismos de financfiamento apflfica-

do de flongo prazo para apofiar a prátfica de atfivfida-

de ffísfica

2 2

Legenda para cflassfificação de recomendações sobre mfitfigação e adaptação: 

1 = sem effefito; 2 = effefito pequeno; 3 = effefito moderado; 4 = effefito médfio; 5 = 

effefito substancfiafl.

TABELA 2

Recomendações resumfidas para a prátfica 

de atfivfidade ffísfica e potencfiafl findficatfivo 

de effefito sobre as mudanças cflfimátficas
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de US$ 1 bfiflhão provenfiente de fiflantropfia e outras 

ffontes poderfia apofiar razoaveflmente 100 países para 

apflficarem a abordagem do Méxfico, aceflerando a 

fimpflementação gflobafl de poflítficas de aflfimentação 

e nutrfição recomendadas para prevenfir a obesfi-

dade. Um ffoco em poflítficas com ações de trabaflho 

dupflo ou trfipflo ffacfiflfitarfia afinda mafis o retorno desse 

finvestfimento.

Investfimentos substancfiafis na ação da socfiedade cfivfifl 

estfimuflarfiam enormemente o aflcance dos objetfi-

vos da Década de Ação das Nações Unfidas sobre 

Nutrfição (2016-2025) e os ODS, aflém de offerecerem 

um fimportante contrapeso aos enormes finvestfimen-

tos comercfiafis ffocados na promoção de vendas de 

produtos obesogênficos e em oposfição a poflítficas 

púbflficas vofltadas a ambfientes aflfimentares mafis 

saudávefis.119 Por exempflo, a Coca-Cofla pretende 

finvestfir mafis de US$ 10 bfiflhões para promover o 

crescfimento dos negócfios apenas na Índfia, na Chfina 

e nas Ffiflfipfinas.120

Medfidas vofluntárfias quase reguflatórfias 

e reguflatórfias para meflhorar os sfistemas 

aflfimentares

A experfiêncfia de parcerfias púbflfico-prfivadas envofl-

vendo medfidas vofluntárfias com ffraca estrutura de 

monfitoramento e responsabfiflfização findfica que essas 

parcerfias tendem a perder o apofio da socfiedade cfivfifl 

e têm fimpactos flfimfitados. Um exempflo é uma anáflfise 

do Acordo de Responsabfiflfidade em Saúde Púbflfica 

do Refino Unfido. A Parcerfia para a Amérfica Saudávefl 

(Partnershfip ffor a Heaflthfier Amerfica) ffornece uma 

demonstração de parcerfias firmadas com a findústrfia 

de aflfimentos, que têm estruturas de responsabfiflfiza-

ção mafis ffortes, por mefio de metas acordadas para 

redução de caflorfias e ffornecfimento de aflfimentos 

mafis saudávefis.121 Esses acordos com a findústrfia 

fincorporam uma avaflfiação externa findependente, e 

os resufltados são fincfluídos nos reflatórfios anuafis da 

Parcerfia para a Amérfica Saudávefl.122

No Refino Unfido, o Pubflfic Heaflth Engfland flevou o 

compromfisso com a findústrfia aflfimentícfia um passo à 

ffrente ao conduzfir uma refformuflação estruturada do 

açúcar. Por mefio desse processo, o governo esta-

beflece metas para reduzfir o voflume de açúcar totafl 

vendfido peflo setor aflfimentícfio. Essas medfidas qua-

se-reguflatórfias podem ser passos fimportantes para 

o aflcance de ambfientes aflfimentares mafis saudávefis, 

desde que os governos estejam preparados para 

fimpflementar a reguflamentação quando as ações da 

findústrfia fforem finadequadas.86

O meflhor exempflo de fforte medfida reguflatórfia vem 

do Chfifle, onde o extraordfinárfio comprometfimento 

dos poflítficos, flfiderados peflo senador Dr. Gufido 

Gfiradfi, provocou uma fimportante mudança nas 

meflhores prátficas finternacfionafis, ao combfinar medfi-

das como rotuflagem de aflfimentos, trfibutação e regu-

flamentação de propagandas (PAINEL 8). A academfia e 

as organfizações da socfiedade cfivfifl apofiaram fforte-

mente essas poflítficas, mas o marco do progresso do 

Chfifle é sua flfiderança poflítfica, que se compara ffavora-

veflmente ao progresso observado na cfidade de Nova 

York durante os anos de gestão do preffefito Mfichaefl 

Bfloomberg.123

Transporte, desenho urbano e uso do soflo como 

ffatores sfindêmficos

Os sfistemas de transporte, o desenho urbano e o 

uso do soflo são sfistemas finterflfigados que provocam 

um effefito enorme sobre as mudanças cflfimátficas e a 

obesfidade, por mefio de seus fimpactos nas emfissões 

de gases de effefito estuffa, na atfivfidade ffísfica e na 

aflfimentação.

O transporte é responsávefl por aproxfimadamente 

14% das emfissões de gases de effefito estuffa.124 O uso 

de carro tem sfido assocfiado a um aumento no rfisco 

de obesfidade,125 enquanto a troca de carro por trans-

porte atfivo ou púbflfico nos desflocamentos têm sfido 

assocfiada a reduções no IMC.126 Aflém dfisso, as redu-

ção das emfissões de dfióxfido de carbono por mefio do 

uso reduzfido de veícuflos motorfizados e do aumento 

de vfiagens atfivas (por exempflo, andar de bficficfleta ou 

a pé) é mafior que a redução das emfissões de gases 

de effefito estuffa esperada peflo aumento do uso de 

veícuflos de menor emfissão.127 Sfistemas de trans-

porte e projetos comunfitárfios que apofiam o uso do 
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transporte atfivo, o uso reduzfido de carro e o acesso a 

aflfimentos saudávefis são ações de dever trfipflo para a 

Sfindemfia Gflobafl.

O pflanejamento do desenho urbano e do uso do soflo 

envoflve mofldar, construfir ou adaptar o ambfiente 

construído, espaços abertos, edfiffícfios resfidencfiafis e 

comercfiafis, bem como sfistemas de transporte em 

escaflas na fidade e no bafirro. O desenho urbano 

depende do uso de fferramentas, como o zonea-

mento de terrenos e o pflanejamento de flayouts de 

ruas, estradas, transportes, espaços púbflficos e áreas 

resfidencfiafis e comercfiafis. Nas úfltfimas décadas, tem 

havfido um crescente reconhecfimento das mufitas 

manefiras peflas quafis o pflanejamento e o desenho 

urbanos podem affetar a saúde púbflfica.128 Aflém dfisso, 

os desafios trazfidos peflas mudanças ambfientafis 

gflobafis ffazem com que seja essencfiafl que as cfida-

des se tornem mafis sustentávefis, e exfistem mufitas 

sobreposfições entre saúde e sustentabfiflfidade em 

nívefl urbano.129 O restabeflecfimento do víncuflo entre 

pflanejamento urbano e saúde púbflfica é de prfiorfidade 

aflta, embora a base de evfidêncfias para essa assocfia-

ção seja esmagadoramente de países de aflta renda 

e receba surpreendentemente pouca atenção em 

países de bafixa e médfia renda.130

Ambfientes urbanos e rurafis estão mudando rapfi-

damente. Em 1990, estfima-se que 43% (2-3 bfiflhões) 

da popuflação mundfiafl vfivfiam em áreas urbanas. 

Em 2015, as popuflações urbanas havfiam crescfido 

para estfimados 54% (4 bfiflhões).131 As mudanças nas 

condfições econômficas e de governança ocorrfidas nas 

úfltfimas décadas tendem a aumentar a segregação e 

as finfiqufidades nas cfidades e munficípfios, tornando-as 

ambfientes cada vez mafis dfisffuncfionafis para mufitos 

de seus resfidentes.132 Embora tenham affetado todas 

as regfiões do mundo em aflgum grau, esses proces-

sos são mafis tangívefis nas metrópofles de países de 

bafixa e médfia renda, onde “grandes compflexos de 

escrfitórfios flfigados a mercados financefiros mundfiafis, 

condomínfios resfidencfiafis ffechados e fluxuosos par-

ques de flazer para rficos e ffamosos tomaram o centro 

do paflco na edfificação das cfidades, sob cfircunstân-

cfias em que os pobres e margfinaflfizados são defixados 

de flado, negflfigencfiados na mfisérfia dos guetos nos 

flugares ‘fintermedfiárfios’ da cfidade”.133

PAINEL 7: APOIO DA SOCIEDADE CIVIL IMPULSIONOU O COMPROMISSO DE TRIBUTAÇÕES DE BEBIDAS AÇUCARADAS NO 

MÉXICO

O Méxfico offerece um exempflo de como a mobfiflfização da 

socfiedade cfivfifl pode gerar comprometfimento com a mudança 

de poflítficas – neste caso, a fintrodução de um fimposto nacfionafl 

sobre bebfidas açucaradas. A Aflfianza por fla Saflud Aflfimentarfia, 

uma coaflfizão de assocfiações da socfiedade cfivfifl, organfizações 

socfiafis e profissfionafis preocupados com a epfidemfia de 

sobrepeso e obesfidade no Méxfico, teve um papefl ffundamentafl 

na mobfiflfização do apofio púbflfico e no compromfisso do 

governo com a fimpflementação de um fimposto sobre bebfidas 

açucaradas em 2014. A Aflfiança flançou uma campanha de 

comunficação mufltfiffacetada para conscfientfizar o púbflfico sobre 

os rfiscos do consumo de bebfidas açucaradas que finteragfiu 

dfiretamente com os membros do Congresso e dfiaflogou com o 

Mfinfistérfio das Ffinanças. Esses esfforços cofincfidfiram com uma 

janefla de poflítficas, uma vez que o presfidente eflefito do Méxfico e 

o flegfisflatfivo apofiaram a adoção de um fimposto sobre bebfidas 

açucaradas para aumentar a recefita dentro de uma agenda de 

refformas fiscafis mafis ampfla.15

A Aflfiança ffez campanha por um fimposto de 20% sobre bebfidas 

açucaradas para dfimfinufir o consumo. Depofis de fforte oposfição 

da findústrfia de aflfimentos e bebfidas, o governo do Méxfico 

aprovou um fimposto sobre vendas de 1 peso por flfitro em 1 de 

janefiro de 2014, que effetfivamente aumentou o custo de bebfidas 

açucaradas em 10%. O fimposto ffez parte de um conjunto de 

medfidas antfiobesfidade fimpflementadas depofis de 2014, que 

fincflufiram padrões para reffefições escoflares saudávefis, rótuflos 

nutrficfionafis ffrontafis em aflfimentos embaflados e a profibfição 

de certos anúncfios de comfidas não saudávefis destfinados a 

crfianças. Os esfforços das empresas de aflfimentos e bebfidas 

enffraqueceram substancfiaflmente o marketfing e o sfistema de 

rotuflagem ffrontafl nas embaflagens, o que reduzfiu a effetfivfidade 

gerafl das poflítficas de prevenção da obesfidade no Méxfico. Uma 

avaflfiação do effefito médfio do fimposto sobre bebfidas açucaradas 

entre 2014 e 2016 mostrou que os consumfidores reduzfiram 

a compra de bebfidas açucaradas em 7,6%. O effefito ffofi mafior 

entre as ffamíflfias de bafixa renda, que reduzfiram a compra de 

bebfidas açucaradas em 11,7%.118
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O pflanejamento, o desenho ou a adaptação adequa-

dos de ambfientes construídos e sfistemas de trans-

porte podem ffacfiflfitar e promover atfivfidade ffísfica ao 

ar flfivre e transporte atfivo seguros. Aflém do crescente 

uso do transporte púbflfico e do transporte em bficfi-

cfleta cada vez mafis seguro, fintervenções em escafla 

em bafirros podem promover a atfivfidade ffísfica. Essas 

fintervenções fincfluem a crfiação de novos bafirros com 

uma rede de ruas bem estruturada, uma mfistura de 

usos e destfinos do soflo, uma varfiedade de espaços 

púbflficos aproprfiados para recreação, meflhorfia de 

caflçadas e de espaços púbflficos (por exempflo, meflho-

rfia na pavfimentação e pflantfio de árvores), construção 

de cficflovfias e meflhorfia na fiflumfinação púbflfica.134-136 

Os bafirros também precfisam ser projetados para ser 

seguros, por mefio de câmeras nas ruas, por exem-

pflo, para garantfir que as áreas ao ar flfivre possam 

ser usadas sem medo de crfime e vfioflêncfia. Cfidades 

com bafixas densfidade, densfificação e compactação 

de edfiffícfios podem crfiar ambfientes de uso mfisto 

com uma varfiedade de destfinos para os quafis as 

PAINEL 8: A EXPERIÊNCIA DAS PESSOAS – A BATALHA DO SENADOR CHILENO PELAS POLÍTICAS ALIMENTARES

Três quartos dos chfiflenos estão acfima do peso ou obesos. 

Como médfico e depofis em meu papefl como senador, desde 

2006, essa questão de saúde tem sfido uma grande preocupação 

para mfim. Desde que assumfi a presfidêncfia da Comfissão de 

Saúde do Senado, em 2011, procurefi enffrentar esse desafio 

de ffrente, buscando uma flefi capaz de flfidar com as causas 

subjacentes – nem sempre óbvfias –, como as estratégfias de 

marketfing que promovem aflfimentos não saudávefis.

A chave para flevar essa dfiscussão para o Senado ffofi fformar uma 

aflfiança estratégfica com a comunfidade de pesqufisa, flfiderada 

peflo Dr. Rficardo Uauy, um dos prfincfipafis especfiaflfistas em 

nutrfição do mundo. Essa aflfiança fforneceu a base de evfidêncfias 

e a credfibfiflfidade necessárfias para obter o apofio e o fimpuflso 

para a mudança.

Antes mesmo de contempflar quafisquer propostas específicas, 

um dos prfimefiros desafios encontrados ffofi como definfir 

aflfimentos não saudávefis e fidentfificar seus fimpactos negatfivos 

na saúde. Nosso segundo desafio ffofi utfiflfizar essas evfidêncfias 

para demonstrar effetfivamente que havfia uma necessfidade de 

uma flefi para flfidar com a questão. Isso não aconteceu sem mufita 

resfistêncfia, é cflaro. Tanto a findústrfia aflfimentícfia quanto as 

empresas de marketfing e os poflítficos da oposfição aflegaram que 

não havfia base váflfida para a flefi.

Esses desafios proflongaram o processo de aprovação da norma, 

tanto que só depofis de quatro anos de dfiscussões no Senado, 

fincflufindo o debate sobre rotuflagem de semáfforos versus 

rotuflagem de advertêncfia, que a flefi ffofi finaflmente aprovada, em 

2012.

A jornada tfinha apenas começado – afinda precfisávamos obter 

a assfinatura do Presfidente e definfir normas reguflatórfias 

(fincflufindo um sfistema de perfifl de nutrfientes e um fformato para 

a rotuflagem de advertêncfia).

O presfidente chfifleno da época, Sebastfián Pfiñera, enffrentou 

enorme pressão da findústrfia de aflfimentos e, posterfiormente, 

vetou o projeto de flefi. Com várfios outros congressfistas, fizemos 

demonstrações dfiárfias de repúdfio, com cartazes exafltando 

mensagens que fincfluíram “Nosso Presfidente vendendo a saúde 

de nossos fiflhos”, às portas do Paflácfio Presfidencfiafl. A pressão 

ffofi fferoz, flevando finaflmente ao retorno da flefi. No entanto, após 

mafis um ano de dfiscussão, o Mfinfistérfio da Saúde propôs um 

conjunto de normas reguflatórfias débfifl, finconsfistente com os 

objetfivos orfigfinafis da flefi.

Em 2014, Mficheflfle Bacheflet tornou-se presfidente, apofiada 

pefla coaflfizão poflítfica da quafl ffaço parte. Efla rapfidamente 

finterrompeu a aprovação das normas reguflatórfias propostas 

peflo governo anterfior e fformou uma nova comfissão, que fincfluía 

a partficfipação do setor acadêmfico, do governo e da socfiedade 

cfivfifl, para propor novas normas reguflatórfias coerentes com 

o espírfito orfigfinafl da flefi. Esse processo recebeu uma fforte 

oposfição dos mfinfistros das Ffinanças e da Agrficufltura e uma 

extensa cobertura da mídfia. Em resposta, um grupo de 

senadores prometeu que defixarfia a coaflfizão da presfidente se 

a flefi não ffosse aprovada. Essa convficção finabaflávefl finaflmente 

assegurou a aprovação dos reguflamentos em junho de 2015, 

permfitfindo a sua fimpflementação graduafl ao flongo dos três 

anos que se segufiram.

Estou satfisffefito com a flefi e com tudo o que consegufimos, 

mas tenho conscfiêncfia de que seu cumprfimento exfigfirá tanto 

monfitoramento contínuo da socfiedade quanto responsabfiflfidade 

dos fformufladores de poflítficas. As avaflfiações rfigorosas em 

andamento certamente meflhorarão a apflficação da flefi, e estou 

mufito entusfiasmado com o ffato de várfios países segufirem o 

exempflo do Chfifle em dfireção a uma meflhor reguflamentação.

Contrfibufição do senador Dr. Gufido Gfiradfi, Chfifle.
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pessoas possam andar e pedaflar ffacfiflmente. Cfidades 

como Bogotá, na Coflômbfia, e Curfitfiba, no Brasfifl, são 

exempflos notávefis de finvestfimento em transporte 

púbflfico e de meflhorfia do ambfiente em áreas resfiden-

cfiafis de bafixa renda por mefio de processos orçamen-

tárfio e de pflanejamento partficfipatfivo, finvestfimento 

em parques flocafis e promoção de transporte não 

motorfizado.137,138

Uma sérfie recente do The Lancet fformaflfizou essas 

observações ao concflufir que ofito fintervenções regfio-

nafis e flocafis estfimuflarfiam o andar a pé, o uso da bficfi-

cfleta e do transporte púbflfico, aflém de reduzfir o uso 

de carros.139 Essas fintervenções fincfluíam o acesso 

a destfinos desejávefis, dfimfinufindo a demanda peflo 

uso de carros ao reduzfir a dfisponfibfiflfidade e aumen-

tar o custo de estacfionamentos; o projeto de redes 

que fincentfivassem a camfinhada e o uso de bficficfleta; 

o aumento da densfidade resfidencfiafl, do acesso ao 

transporte púbflfico, da atratfivfidade das vfiagens atfivas 

por mefio da crfiação de bafirros seguros e transporte 

púbflfico acessívefl, convenfiente e seguro, bem como 

por proporcfionar dfistrfibufição equfitatfiva de emprego 

ao flongos das cfidades. 

Caflçadas, cficflovfias e ruas com coberturas verdes 

apresentam um dupflo beneffícfio: tornam a prátfica de 

atfivfidade ffísfica mafis atraente e aumentam a absor-

ção de dfióxfido de carbono peflas pflantas e árvores.

As áreas urbanas e rurafis estão fintfimamente finter-

flfigadas de várfias fformas e exercem várfios effefitos 

umas sobre as outras; portanto, as fintervenções nas 

áreas urbanas precfisam ser acompanhadas por finter-

venções nas áreas rurafis. Uma das prfiorfidades deve 

ser a redução da expansão firreguflar perfiurbana, que 

pode causar effefitos negatfivos sobre os servfiços ecos-

sfistêmficos e as terras dfisponívefis para a agrficufltura.

Desenho urbano e os sfistemas aflfimentares

Em aflgumas cfidades de países de aflta renda, o 

zoneamento do uso do soflo pode crfiar ambfien-

tes urbanos que promovam sfistemas aflfimentares 

dfirecfionados a dfietas saudávefis e sustentávefis. As 

estratégfias fincfluem promoção da agrficufltura urbana, 

reguflamentação governamentafl do flocafl, da caracte-

rístfica e do tamanho dos estabeflecfimentos que ven-

dem comfida e de restaurantes (embora as evfidêncfias 

da effetfivfidade dessa fintervenção sejam mfistas) e 

fincentfivo a varejfistas de aflfimentos e restaurantes que 

vendem produtos saudávefis para o reaflocamento de 

seus negócfios para áreas de bafixo acesso.140

Nas cfidades de países de bafixa e médfia renda, o aflto 

grau de finfformaflfidade fleva a abordagens reguflató-

rfias governamentafis ffrágefis, como o zoneamento 

do uso do soflo, e, por fisso, um menor provfimento 

de finffraestrutura dfireta e fimpflementação de proje-

tos que mofldem ambfientes urbanos. Meflhorar os 

mercados, projetar espaços adequados e ffornecer 

finffraestrutura aproprfiada (por exempflo, abastecfi-

mento de água e proteção do sofl) para a preparação 

e venda de comfida de rua, crfiar espaços adequados 

para a agrficufltura urbana e ffornecer acesso a recur-

sos para ffamíflfias de bafixa renda a fim de envoflvê-flas 

na agrficufltura urbana são todas fformas de aumentar 

a segurança aflfimentar e promover uma aflfimentação 

mafis saudávefl nas cfidades dos países de bafixa e 

médfia renda.141 Os contextos em que se desenvofl-

vem os desenhos urbanos nos países de aflta, bafixa e 

médfia renda dfifferem entre sfi na crfiação de desertos 

e pântanos aflfimentares (PAINEL 9).

Pflanejamento, desenvoflvfimento e modernfização

Em úfltfima anáflfise, os sfistemas e processos de 

governança precfisam se tornar mafis coflaboratfivos 

para garantfir que as vfisões e finteresses de todos os 

prfincfipafis envoflvfidos sejam adequadamente fincfluí-

dos (dfiscutfidos na seção de desafios de governança). 

Nos processos de governança, no entanto, decfisões 

específicas de pflanejamento urbano contrfibuem 

para reduzfir a obesfidade e a desnutrfição, ao mesmo 

tempo que ffortaflecem a mfitfigação e a adaptação às 

mudanças cflfimátficas. A sérfie The Lancet sobre atfivfi-

dade ffísfica fidentfificou uma necessfidade crítfica de 

meflhorar a tomada de decfisões por parte dos gesto-

res púbflficos, ffazendo uma sérfie de recomendações 

para meflhorar a tradução dos achados da pesqufisa 

para a prátfica, de modo a orfientar o processo de 

tomada de decfisão.152 Essas orfientações fincfluíram 
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a fidentfificação de questões de pesqufisa reflevantes 

para a poflítfica, o desenvoflvfimento e a fimpflementação 

de métodos de pesqufisa reflevantes para a poflítfica, a 

dfissemfinação de estratégfias para os gestores púbflfi-

cos e o envoflvfimento em advocacy. Cada uma fincflufiu 

estratégfias e etapas para sua fimpflementação. Aflém 

dessas recomendações, várfias outras áreas crucfiafis 

merecem atenção. 

Em nívefl nacfionafl, em países como os Estados 

Unfidos, os subsídfios para os combustívefis ffóssefis 

mantêm artfificfiaflmente bafixos os preços da gasoflfina, 

fincentfivando, assfim, o uso de carros e não estfimu-

flando o finvestfimento no transporte púbflfico e atfivo. 

Um segundo desafio fimportante é como fincentfivar 

os desenvoflvedores a fincorporar desfigns mafis saudá-

vefis e ecoflogficamente corretos em novos produtos. 

O tercefiro é que o desenho de novas comunfidades e 

bafirros raramente fleva em conta as necessfidades das 

popuflações margfinaflfizadas. A ausêncfia de transporte 

púbflfico e a dfistâncfia entre onde os trabaflhadores 

moram e onde seus empregos estão flocaflfizados fleva 

a flongos desflocamentos e a um potencfiafl subem-

prego. Responsabfiflfizar os governos peflas decfisões 

reflacfionadas ao transporte, ao desenho urbano e ao 

uso da terra exfigfirá uma mafior conscfientfização sobre 

os effefitos adversos à saúde, os effefitos ambfientafis e 

os reafis custos das prátficas atuafis.

Lfiderança da cfidade

O desenho urbano e o uso do soflo refletem as várfias 

condfições socfiafis e econômficas subjacentes e os 

sfistemas de governança sob os quafis efles se desen-

voflveram, resufltando em dfifferentes tfipos de ambfien-

tes urbanos e rurafis em várfias partes do mundo. 

Por exempflo, exfistem cfidades compactas e densas 

que são adequadas para andar a pé e usar bficficfleta; 

PAINEL 9: DESERTOS E PÂNTANOS ALIMENTARES

Em aflgumas cfidades de países de aflta renda, a segregação 

resfidencfiafl e o zoneamento do uso do soflo podem 

resufltar em pessoas de bafixa renda vfivendo em desertos 

aflfimentares, caracterfizados por uma reflatfiva ffaflta de opções 

aflfimentares saudávefis ou nutrfitfivas, ou pântanos aflfimentares, 

caracterfizados peflo excesso de cadefias de ffast ffood e 

estabeflecfimentos vendendo aflfimentos processados.142,143 Por 

exempflo, um estudo reaflfizado em duas flocaflfidades nos Estados 

Unfidos mostrou que a obesfidade era mafis prevaflente em áreas 

com mafis restaurantes de ffast ffood e mfinfimercados, e menos 

prevaflentes em áreas com mafis supermercados.144

Os desertos aflfimentares são mafis raros nas cfidades de países 

de bafixa renda, onde mercados tradficfionafis e vendedores 

finfformafis têm um papefl fimportante nos sfistemas aflfimentares, 

e o zoneamento do uso do soflo tem menos finfluêncfia porque 

uma proporção substancfiafl do uso reafl da terra é finfformafl, 

resufltando em ffaveflas e outros assentamentos finfformafis. 

Em gerafl, observa-se um número enorme de comercfiantes 

finfformafis de aflfimentos em áreas de bafixa renda, mas esses 

afinda são “bafirros urbanos pobres, ffrequentemente finfformafis, 

caracterfizados por aflta finsegurança aflfimentar e bafixa 

dfiversfidade aflfimentar, com múfltfipflas ffontes de aflfimentos, de 

mercados e não mercantfis, e acesso doméstfico a aflfimentos 

varfiávefl.”145 O resufltado flíqufido é que, para a mafiorfia dos 

moradores de áreas de bafixa renda, obter aflfimentos suficfientes 

e saudávefis é uma fluta constante.146

O rápfido crescfimento dos supermercados em países de bafixa 

renda pode exacerbar esse probflema ao competfir com os 

pequenos comercfiantes e fincentfivar o consumo de aflfimentos 

processados baratos.147-149 As assfimetrfias de poder do 

sfistema aflfimentar precfisam ser tratadas por mefio de poflítficas 

e subsídfios para capacfitar pequenos e médfios agrficufltores, 

mercados flocafis e regfionafis, e cadefias aflfimentares curtas. Esses 

produtores e a dfiversfidade de seus produtos são excfluídos 

das grandes cadefias de aflfimentos, que são domfinadas por 

grandes empresas aflfimentícfias e supermercados. Pequenos e 

médfios agrficufltores e mercados flocafis e regfionafis mantêm a 

dfiversfidade aflfimentar (por exempflo, flegumes e verduras, ffrutas 

e grãos), que são a base das cuflfinárfias e dfietas tradficfionafis. 

Essas fformas de agrficufltura reduzem as emfissões de gases de 

effefito estuffa e podem reduzfir o uso de agrotóxficos. A escassez 

de finffraestrutura e supervfisão para mercados e ffornecedores 

de aflfimentos em países de bafixa renda também pode resufltar 

em contamfinação de aflfimentos, com seus rfiscos de saúde 

assocfiados.150 Ffinaflmente, tanto nos países de aflta renda 

como nos de médfia e bafixa renda, a expansão urbana nas 

áreas perfiurbanas pode ter um fimpacto negatfivo na produção 

de aflfimentos, resufltando na perda de terras cufltfivávefis e na 

poflufição do soflo e da água.151
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cfidades domfinadas por rodovfias; áreas habfitacfionafis 

reguflares com moradfias e servfiços de boa quaflfidade; 

ffaveflas superflotadas com ffaflta de servfiços básficos; 

áreas agrícoflas de subsfistêncfia de aflta densfidade; e 

terras agrícoflas comercfiafis de bafixa densfidade.

A mafiorfia das grandes cfidades é fforçada a enffrentar 

dofis desafios fimedfiatos, o tráffego de veícuflos e a 

poflufição do ar, e mufitas estão mostrando flfideranças 

progressfivas nessas áreas. Substfitufir a dependêncfia 

de carros e camfinhões por mafis transporte púbflfico, 

transporte atfivo e ffrete fferrovfiárfio atenderá às ques-

tões específicas de congestfionamento e quaflfidade 

do ar, aflém de reduzfir as emfissões de gases do effefito 

estuffa e aumentar a atfivfidade ffísfica. O próxfimo passo 

flógfico é a flfiderança sobre as mudanças cflfimátficas, 

mufitas cfidades têm empreendfido nesse sentfido 

por mefio da finficfiatfiva C40, que atuaflmente tem 96 

cfidades afiflfiadas, cobrfindo 25% do PIB mundfiafl,153 

e por mefio de outras pflatafformas, como a Heaflthy 

Cfitfies154 da OMS, que possufi mafis de 1 mfifl cfidades 

afiflfiadas. Essa flfiderança cofletfiva ao flongo das cfidades 

servfirá para atfivar ações nacfionafis sobre mudanças 

cflfimátficas, bem como preencher as flacunas em áreas 

nas quafis as ações nacfionafis são ffracas. Embora a 

avaflfiação dos fimpactos atrfibuívefis às abordagens de 

cfidades saudávefis seja desafiadora,155 essas finficfiatfi-

vas podem crfiar o fimpuflso cofletfivo entre os flíderes, 

traduzfindo-se, em teorfia, em mudanças socfiafis e de 

finffraestrutura.

Effefitos das recomendações de atfivfidade ffísfica nas 

mudanças cflfimátficas

Recentemente, a OMS pubflficou um conjunto de reco-

mendações para aumentar a atfivfidade ffísfica, mufitas 

das quafis tfinham como objetfivo meflhorar ambfientes 

construídos, o acesso à recreação e a outras finffraes-

truturas para apofiar a recreação atfiva e o desflo-

camento para a saúde (TABELA 2).156 A mafiorfia das 

recomendações exfistentes para aumentar a atfivfidade 

ffísfica com a finaflfidade de meflhorar a saúde também 

pode trazer beneffícfios para a mfitfigação e adaptação 

às mudanças cflfimátficas. Fora estratégfias específicas 

reflacfionadas à finffraestrutura de transporte, o effefito 

potencfiafl estfimado de cada estratégfia provaveflmente 

será pequeno. No entanto, o effefito cofletfivo poderfia 

ser substancfiafl. Se essas estratégfias ffossem conscfien-

temente revfisadas como as ações de trabaflho dupflo, 

eflas poderfiam produzfir effefitos mafis sfignfificatfivos.

Contextos do país para ação

Os países e regfiões operam sob contextos mufito 

dfifferentes em reflação ao seu progresso na obtenção 

de resufltados gflobafis quanto à prosperfidade econô-

mfica, saúde púbflfica, equfidade socfiafl e sustentabfiflfi-

dade ambfientafl (FIGURA 2A; FIGURA 3), affetando suas 

prfiorfidades ao enffrentar a Sfindemfia Gflobafl.

Prosperfidade econômfica

O ffoco de mufitos países é o crescfimento econômfico, 

e a prfincfipafl prfiorfidade dos países de bafixa renda 

é a redução da pobreza. Mufitos sfistemas finternos 

e poflítficas de desenvoflvfimento estão ffocados no 

apofio a negócfios que crfiem prosperfidade findfivfiduafl, 

comunfitárfia e nacfionafl. Embora os findficadores gflo-

bafis mostrem cflaramente um aumento na renda, na 

rfiqueza e nos padrões de vfida ao flongo do tempo,161 

a mafior advertêncfia é que o aumento da prospe-

rfidade tem sfido compartfiflhado de fforma mufito 

desfiguafl e, em aflgumas áreas, a crfiação de rfiqueza 

ocorreu às custas da perda de saúde (por exempflo, 

atfivfidade econômfica das findústrfias de tabaco, áflcoofl 

e aflfimentos não saudávefis). Centrafl para a meflhorfia 

contínua da prosperfidade é a crfiação de modeflos de 

negócfios que fincentfivem a restauração e a susten-

tação da saúde humana e ecoflógfica e do bem-estar, 

uma vez que os modeflos de negócfios domfinantes no 

sécuflo XX fforam mufito destrutfivos, especfiaflmente na 

extração excessfiva de recursos do pflaneta, oprfimfindo 

sua capacfidade de carga em mufitas áreas, fincflufindo 

emfissões de gás de effefito estuffa. Um dos effefitos da 

mudança cflfimátfica é a grave ameaça que efla repre-

senta para a prosperfidade econômfica ffutura.

Saúde e bem-estar do ecossfistema naturafl

Em tempos geoflógficos recentes, o ecossfistema gflobafl 

permaneceu reflatfivamente estávefl, apesar dos cficflos 

semfirreguflares da fidade do geflo. No entanto, quando 
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FIGURA 3: PRINCIPAIS INDICADORES DE DESFECHOS GLOBAIS POR REGIÃO

As cores representam o tercfifl: verde = o tercfifl mafis ffavorávefl; roxo 

= o tercfifl médfio; rosa = o tercfifl menos ffavorávefl. PIB = produto 

finterno bruto. 

* Dados cofletados da NCD Rfisk Factor Coflflaboratfion para 2014.157 

† Dados cofletados da NCD Rfisk Factor Coflflaboratfion  para 2014.33 

‡ Dados cofletados do Banco Mundfiafl para 2014.158 As emfissões de 

dfióxfido de carbono são provenfientes da quefima de combustívefis 

ffóssefis e da ffabrficação de cfimento. Efles fincfluem dfióxfido de carbono 

produzfido durante o consumo de combustívefis sóflfidos, flíqufidos e 

gasosos e quefima de gás. A ffonte do Banco Mundfiafl – Centro de 

Anáflfise de Infformações sobre o Dfióxfido de Carbono, Dfivfisão de 

Cfiêncfias Ambfientafis, Laboratórfio Nacfionafl de Oak Rfidge, Tennessee, 

Estados Unfidos. Códfigo do findficador – EN.ATM.CO2E.PC. 

§ Dados recoflhfidos do Banco Mundfiafl, para o úfltfimo ano dfisponívefl 

(2014).159 PIB per capfita com base na parfidade do poder de compra 

(PPC). O PPC PIB é o produto finterno bruto convertfido em dóflares 

finternacfionafis usando as taxas de parfidade do poder de compra. 

Um dóflar finternacfionafl tem o mesmo poder de compra sobre o 

PIB do que o dóflar amerficano nos Estados Unfidos. O PIB a preços 

de aqufisfição é a soma do vaflor bruto adficfionado por todos os 

produtores resfidentes na economfia mafis quafisquer fimpostos 

sobre produtos e menos quafisquer subsídfios não fincfluídos no 

vaflor dos produtos. É caflcuflado sem deduzfir a deprecfiação de bens 

ffabrficados ou o esgotamento e a degradação de recursos naturafis. 

¶ Dados cofletados do Banco Mundfiafl para 2008–2015.160 O 

coeficfiente de Gfinfi mede até que ponto a dfistrfibufição de renda 

(ou, em aflguns casos, gastos de consumo) entre findfivíduos ou 

ffamíflfias dentro de uma economfia se desvfia de uma dfistrfibufição 

perffefitamente figuaflfitárfia. Uma curva de Lorenz traça as 

porcentagens cumuflatfivas da renda totafl recebfida em reflação ao 

número cumuflatfivo de destfinatárfios, começando com o findfivíduo 

ou a casa mafis pobre. O índfice de Gfinfi mede a área entre a curva 

de Lorenz e uma flfinha hfipotétfica de figuafldade absofluta, expressa 

como uma porcentagem da área máxfima sob a flfinha. Assfim, um 

índfice de Gfinfi de 0 representa figuafldade perffefita, enquanto um 

índfice de 100 fimpflfica em perffefita desfiguafldade.
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os expfloradores habfitaram terrfitórfios vfirgens, até 

então fintocados peflos humanos, como as Amérficas, 

a Austráflfia e a Nova Zeflândfia, boflsões de expflosão 

popuflacfionafl, perda de habfitat e extfinção de espécfies 

se segufiram rapfidamente.162

Atuaflmente, essa dfisrupção e sobrecarga nos ecos-

sfistemas estão ocorrendo em escafla gflobafl, e as 

mudanças cflfimátficas finduzfidas peflo homem estão 

crescendo a um rfitmo ffrenétfico, fimpuflsfionado peflo 

aumento das popuflações e do consumo.163 Em gerafl, 

a pegada de carbono e o PIB estão finversamente 

reflacfionados entre sfi, e nenhum país ou regfião está 

no meflhor tercfifl para ambos os índfices (TABELA 3).

Saúde púbflfica e bem-estar

No sécuflo passado, quase todos os findficadores 

gflobafis de saúde púbflfica, como expectatfiva de vfida, 

mortaflfidade materna e finffantfifl, mortes por doenças 

finffeccfiosas, fforam na dfireção certa, embora com 

uma sérfie de ressaflvas. A prfimefira ressaflva é que as 

meflhorfias fforam mufito mafis substancfiafis nas popufla-

ções rficas do que nas popuflações pobres. A segunda 

é que a obesfidade e o dfiabetes são doenças fimpor-

tantes que afinda estão aumentando em todos os 

países. Ffinaflmente, as mudanças cflfimátficas e a perda 

dos ecossfistemas dos quafis dependemos são o mafior 

rfisco para a saúde no ffuturo.39 A Coréfia do Sufl e a 

Suíça são os únficos países no meflhor tercfifl para bafixa 

prevaflêncfia de obesfidade e bafixo peso.

Equfidade socfiafl

Na ausêncfia de finstfitufições de democratfização 

ffortes, as socfiedades humanas tendem a apresentar 

desfiguafldades de rfiqueza e poder, porque os pode-

rosos tendem a crfiar e manter condfições socfiafis 

para sustentar seu poder. As duas Guerras Mundfiafis 

e a Grande Depressão fintervencfionfista reduzfiram 

um pouco as desfiguafldades de rfiqueza.170 Mas nos 

úfltfimos 50 anos de rápfida gflobaflfização, ocorreu um 

aumento da concentração de poder e rfiqueza nas 

mãos de um pequeno número de findfivíduos e corpo-

rações. Desde os anos 1980, a ascensão das aborda-

gens de governança neoflfiberafl tem sfido o paradfigma 

poflítfico e econômfico domfinante das democracfias. 

O neoflfiberaflfismo envoflve a desreguflamentação 

governamentafl de mercados, pequenos governos e 

proteções socfiafis reduzfidas, e resufltou em um cres-

cfimento na rfiqueza de atfivos que excede em mufito 

os aumentos saflarfiafis, causando um ressurgfimento 

das crescentes desfiguafldades dentro e por mefio dos 

países.161,171.172 As mudanças cflfimátficas têm causado 

grandes eventos cflfimátficos, perda de saffras, finse-

gurança aflfimentar e outras consequêncfias adversas 

à saúde. Os effefitos das mudanças cflfimátficas serão 

mafis pronuncfiados peflas pessoas mafis pobres que 

vfivem em países de bafixa e médfia rendas, e fintensfifi-

carão afinda mafis as finequfidades socfiafis exfistentes.



Reflevâncfia para a Sfindemfia Gflobafl Probflemas

Lfiderança

Líderes de grandes movfimentos ou campanhas são tfipfica-

mente pessoas afltamente comprometfidas e poflfitficamen-

te experfientes que estfimuflam o apofio da comunfidade, mo-

tfivam e organfizam esfforços cofletfivos e contrapõem podero-

sos oponentes.

A fforte flfiderança do setor acadêmfico, da socfiedade cfivfifl e do governo já desempe-

nhou papéfis fimportantes na geração de apofio à ação governamentafl sobre preven-

ção da obesfidade, projetos comunfitárfios e mudanças cflfimátficas e contfinuará a ser 

necessárfia mesmo após os sucessos finficfiafis se tornarem evfidentes. 

Tabaco, controfle 

de armas, nutrfição 

finffantfifl 164,165

Evfidêncfia cfientífica

Tendêncfias de dados e modeflagens podem demonstrar os 

effefitos de um probflema, gerando atenção e suporte para 

a ação. A pesqufisa pode demonstrar causas, apontar pos-

sívefis ações e reduzfir as fincertezas que os oponentes po-

dem trazer para atrasar a mudança. A pesqufisa jurídfica aju-

da a evfitar e superar os desafios de judficfiaflfização trazfidos 

peflos oponentes.

Os dados e modeflos que demonstram os danos assocfiados à Sfindemfia Gflobafl po-

dem ser usados   na mídfia e em outras comunficações de advocacy para apofiar as de-

mandas por ações. Evfidêncfia é necessárfia para documentar resufltados de ações de 

trabaflho dupflo ou trfipflo. Evfidêncfias que se opõem à mudanças poflítficas geradas por 

finteresses dfiffusos podem fintencfionaflmente conffundfir o cenárfio.

Tabaco, áflcoofl164,165

Enquadramento de questões

Transfição de um ffoco no comportamento findfivfiduafl para os 

ambfientes em que o comportamento ocorre. A responsabfiflfi-

dade findfivfiduafl permanece, mas torna-se secundárfia à ação 

cofletfiva e ambfientafl.

O uso de um quadro obesogênfico enffatfiza o papefl dos determfinantes ambfientafis 

mafis ampflos da obesfidade, em vez de cuflpar os findfivíduos com obesfidade. A ampflfia-

ção do quadro da obesfidade para fincflufir transporte, desenho urbano e mudanças 

cflfimátficas pode crfiar uma base mafis ampfla de apofio às mudanças de poflítficas.

Tabaco, áflcoofl, 

controfle de armas, 

segurança no 

trânsfito1164-166

Foco na findústrfia

A ênffase no papefl da findústrfia pode fincentfivar a mobfiflfização 

e a ação cofletfiva. A findústrfia mufitas vezes neutraflfiza esse 

processo, dando uma fimpressão errônea de que efles estão 

agfindo peflo finteresse da saúde púbflfica.

O atfivfismo que adota uma flfinha dura contra os modeflos de negócfios que comercfia-

flfizam aflfimentos e bebfidas afltamente caflórficos e pobres em nutrfientes é um compo-

nente necessárfio dos esfforços effetfivos para conter a epfidemfia de obesfidade. A prfi-

mazfia dos flucros sobre a saúde, e o ffoco nos custos que flevam em conta o fimpacto 

ambfientafl do transporte, uso do soflo e produção de aflfimentos poderfia mudar o ffoco 

da responsabfiflfidade findfivfiduafl para a negflfigêncfia corporatfiva e governamentafl.

Tabaco, controfle de 

arma, segurança no 

trânsfito, nutrfição 

finffantfifl164,166-168

Foco popuflacfionafl

A proteção de popuflações vuflnerávefis, especfiaflmente bebês 

e crfianças, ressoa ffortemente com o púbflfico e com os ges-

tores púbflficos.

Uma atenção nos effefitos do marketfing agressfivo de aflfimentos afltamente caflórficos 

e pobres em nutrfientes e sua contrfibufição para a obesfidade finffantfifl pode mobfiflfizar 

pafis, grupos da socfiedade cfivfifl e flegfisfladores no apofio à mudança de poflítficas. Edu-

car as crfianças sobre os effefitos das mudanças cflfimátficas em seu ambfiente atuafl e ffu-

turo pode finfluencfiar o comportamento aduflto, como tem sfido o caso com o tabaco.

Tabaco, controfle de 

armas, segurança 

no trânsfito, nutrfição 

finffantfifl164,168,169

Entre os adufltos, a ênffase nos esfforços especfiafis para reaflfi-

zar ações para as popuflações que vfivem na pobreza ou com 

outros probflemas socfiafis, aflém de estratégfias de toda a po-

puflação, pode permfitfir argumentos justos e poder morafl. 

Essa abordagem pode mobfiflfizar certos grupos de finteresse 

especfiafl, bem como a popuflação em gerafl.

Comunfidades socfiaflmente desffavorecfidas são desproporcfionaflmente affetadas pefla 

desnutrfição, mudanças cflfimátficas e, cada vez mafis, pefla obesfidade. Oportunfida-

des de acesso a aflfimentos saudávefis, opções de atfivfidade ffísfica e um ambfiente sau-

dávefl são geraflmente menos ffavorávefis   nos ambfientes ffísficos e econômficos dessas 

comunfidades.

Tabaco, áflcoofl164

A trfibutação de bebfidas açucaradas, a eflfimfinação de subsí-

dfios para combustívefis ffóssefis e o pagamento dos verdadefi-

ros custos da gasoflfina e da produção de carne podem ser 

consfiderados regressfivos. A natureza regressfiva dos fimpos-

tos pode ser combatfida por mefio da vfincuflação de taxas no 

ffornecfimento de servfiços reflacfionados a comunfidades de 

bafixa renda (por exempflo, usando as recefitas fiscafis do ta-

baco para pagar por programas contra o tabagfismo).

Argumentos de que os fimpostos sobre bebfidas açucaradas ou aflfimentos pobres em 

nutrfientes e pobres em caflorfias são regressfivos e são contrabaflançados peflo seu 

effefito progressfivo sobre a saúde, crfiando mafiores ganhos de saúde para aquefles 

com menos renda através de mafiores ganhos em comportamentos reflacfionados à 

saúde e por estratégfias que dfirecfionam as recefitas fiscafis para os beneffícfios da co-

munfidade, como o ffornecfimento de água potávefl nas escoflas, o subsídfio à compra 

de aflfimentos saudávefis, o aumento do acesso a parques e finstaflações recreatfivas ou 

o aumento do acesso à educação na prfimefira finffâncfia. Pagar os verdadefiros custos 

da gasoflfina e da carne aumentará seus custos e reduzfirá o consumo.

Tabaco, áflcoofl164

Grupos de finteresse e coaflfizões

A construção de uma coaflfizão de base ampfla pode aconte-

cer em todos os nívefis para estfimuflar uma comunfidade, su-

perando a competfição entre grupos de ffatores de rfisco ou 

doenças e combfinando fforças para abordar questões de fin-

teresse mútuo.

Inficfiatfivas flfideradas por grupos de finteresse que atuam em coaflfizões consegufiram 

effetfivamente trfibutar bebfidas açucaradas e apofiar controfles sobre o marketfing de aflfi-

mentos para crfianças. Cada vez mafis, grupos estão se fformando, nos quafis os de-

ffensores trabaflham com profissfionafis de saúde e de pesqufisa em torno da educação 

púbflfica, proteção contra poflítficas dfiscrfimfinatórfias e deffesa de mudanças nos sfiste-

mas de prestação de cufidados à saúde.

Tabaco, áflcoofl, 

nutrfição 

finffantfifl164-166,168-170

Movfimentos de massa

Atfivfistas agrupados em massa podem eflfimfinar as barrefiras 

da ação poflítfica, chamando a atenção dos gestores púbflficos. 

Grupos de apofio de pessoas dfiretamente affetadas peflo pro-

bflema são especfiaflmente eficazes.

Focando em ambfientes obesogênficos se contra-argumenta sobre a responsabfiflfidade 

pessoafl pefla obesfidade. Movfimentos em torno da comunfidade podem fincflufir camfi-

nhadas ou cficflfismo, que são ações de trabaflho dupflo para a Sfindemfia Gflobafl.

Áflcoofl166

Aflavancando o controfle flocafl

Movfimentos nacfionafis geraflmente começam em nívefl flocafl. 

Governanças em nívefl estaduafl ou flocafl confferem beneffícfios 

a pequenas comunfidades ao flongo do camfinho para uma 

mudança socfiafl mafis ampfla.

Em mufitos casos, os governos flocafis estão adotando poflítficas de prevenção da obe-

sfidade e adotando medfidas reguflatórfias para flfidar com ambfientes aflfimentares obe-

sogênficos. Por exempflo, a Caflfiffórnfia, EUA, mantém estratégfias de eficfiêncfia de com-

bustívefl que reduzem as emfissões de gases de effefito estuffa, apesar dos esfforços do 

governo ffederafl para affrouxar esses padrões. Essas estratégfias ffornecem preceden-

tes para ações que podem ser usadas por outras flocaflfidades.

Tabaco, áflcoofl, 

controfle de 

armas164,169

TABELA 3

Descrfições de ffatores compflementares de ações de saúde púbflfica atuafis ou passadas 

reflacfionadas ao tabaco, áflcoofl, controfle de armas, segurança no trânsfito e nutrfição finffantfifl e 

fimpflficações para o progresso no tema da obesfidade.



Por governança, entendemos os esfforços organfiza-

dos para admfinfistrar o curso dos eventos em um 

sfistema socfiafl.173 A governança fincflufi a totaflfidade 

de “processos poflítficos, organfizacfionafis e admfinfis-

tratfivos por mefio dos quafis as partes finteressadas, 

fincflufindo governos, socfiedade cfivfifl e grupos de finte-

resses dfiffusos, artficuflam seus finteresses, exercem 

seus dfirefitos flegafis, tomam decfisões, cumprem suas 

obrfigações e medfiam suas dfifferenças”.174

Desafios de governança

Apresentamos quatro prfincfipafis desafios de gover-

nança para flfidar com a Sfindemfia Gflobafl. Uma gover-

nança eficaz exfigfirá uma ação coerente em dfiversos 

setores, de nívefis gflobafis a flocafis, um fforte compro-

mfisso de todos os envoflvfidos reflevantes, capacfidades 

e recursos suficfientes para permfitfir e sustentar tafl 

ação e a atenuação de desequfiflíbrfios sfistemátficos 

de poder nos sfistemas aflfimentares. Esses desafios 

têm como pano de ffundo um cenárfio de mudanças 

contemporâneas nos sfistemas de governança gflobafl, 

nacfionafl e flocafl.

Desafio de governança 1: conduzfindo uma ação 

coerente

Lfidar com os ffatores da Sfindemfia Gflobafl requer 

ações coordenadas e sustentadas em mufitos setores 

– saúde, agrficufltura, mefio ambfiente, finanças, trans-

porte, desenvoflvfimento econômfico e pflanejamento 

urbano, entre outros – do nívefl gflobafl ao flocafl.

Aflcançar a coerêncfia apresenta-se como um grande 

desafio. A OMS e outros órgãos especfiaflfizados 

apontam uma abordagem híbrfida na governança da 

aflfimentação e da nutrfição – parcerfias múfltfipflas com 

os envoflvfidos ou púbflfico-prfivadas – como um meca-

nfismo chave para flfidar com a compflexfidade desse 

desafio.175 No entanto, esses acordos flevantaram 

preocupações em reflação a conflfitos de finteresse, a 

finteresses prfivados mfisturados a finteresses e dfirefitos 

dos cfidadãos e a assfimetrfias de poder na tomada de 

decfisões. As avaflfiações exfistentes mostram resufl-

tados mfistos, varfiando por questão, natureza do 

envoflvfimento, compflexfidade da estrutura de gover-

nança e dfiversfidade de parcefiros e finterações.175,176 

Desafios semeflhantes exfistem em nívefl gflobafl. 

Aflguns atores têm um mandato expflícfito para 

meflhorar a nutrfição, enquanto outros atores, não. 

Aflguns se concentram na desnutrfição e na segurança 

aflfimentar, outros enffocam a obesfidade e as DCNTs 

reflacfionadas à aflfimentação. Essa compflexfidade finstfi-

tucfionafl aumenta o potencfiafl para finteresses e vfisões 

de mundo dfivergentes, competfição por recursos e 

dupflficação de esfforços. Isso reflete em mudanças 

contemporâneas mafis ampflas no sfistema de gover-

nança gflobafl em saúde, que vem ocorrendo desde a 

década de 1990, partficuflarmente o aumento substan-

cfiafl do número e da dfiversfidade de atores envoflvfidos 

na governança gflobafl.177

No nívefl nacfionafl, as experfiêncfias sugerem que uma 

abordagem mafis estatafl pode conduzfir ações mufltfis-

setorfiafis ou mufltfinívefis que envoflvam agêncfias gover-

namentafis de coordenação capacfitadas, poflítficas 

bem eflaboradas e sfistemas finstfitucfionafis. Esfforços 

bem-sucedfidos na redução da desnutrfição em várfios 

países fincfluíram órgãos de governança e agêncfias de 

coordenação com autorfidade, capacfidades, recur-

sos financefiros e flfiderança suficfientes, e agêncfias 

de flfinha (por exempflo, saúde, agrficufltura e educa-

ção), que fforam responsávefis pefla fimpflementação. 

A partficfipação dfireta de campeões poflítficos de aflto 

nívefl e a exfistêncfia de coaflfizões parflamentares não 

partfidárfias para a nutrfição ffortafleceram e sustenta-

ram afinda mafis as respostas em cficflos de mudanças 

poflítficas. Incentfivos ffortes ajudaram a fimpuflsfionar a 

coerêncfia, fincflufindo os órgãos de governança fincflusfi-

vos para a socfiedade cfivfifl e o engajamento das partes 

finteressadas, a flegfisflação que exfige cooperação e os 

findficadores e metas compartfiflhados que são seto-

rfiafis e temporafis. Em aflguns casos, o desempenho ou 

os resufltados baseados no orçamento tem fincentfi-

vado a cooperação e a meflhorfia da transparêncfia e 

responsabfiflfização.178,179

A Década de Ação das Nações Unfidas sobre 

Nutrfição (2016-25) ffornece uma estrutura de guar-

da-chuva fimportante para reanfimar as ações, e o 

Fortaflecfimento da governança  
do setor púbflfico
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ffortaflecfimento do Comfitê de Segurança Aflfimentar é 

um ffórum chave para coordenar ações que abordem 

a má nutrfição em todas as suas fformas.

Desafio de governança 2: gerar e sustentar o 

comprometfimento

Compromfisso é a dfisposfição das pessoas e finstfi-

tufições em agfir até que o trabaflho esteja ffefito. O 

compromfisso crívefl e sustentado de flíderes poflítficos 

que deffendem finficfiatfivas poflítficas, de ffuncfionárfios do 

governo que coordenam ações, de grupos da socfie-

dade cfivfifl que advogam por atenção e recursos e de 

grupos comunfitárfios e cfidadãos affetados é crucfiafl 

para fimpuflsfionar respostas poflítficas coerentes.180,181 

Intervenções que ffocam em ambfientes aflfimentares 

obesogênficos e sfistemas aflfimentares são ffrequente e 

sfistematficamente prejudficadas peflos esfforços coor-

denados de poderosos grupos da findústrfia aflfimentí-

cfia e de bebfidas.181

Compromfissos retórficos dfirecfionados a combater 

a desnutrfição não têm sfido apofiados por poflítficas, 

estruturas de coordenação e recursos financefiros 

em razão da pressão fineficaz da socfiedade cfivfifl, 

da vfisfibfiflfidade flfimfitada da questão e da demanda 

púbflfica ffraca.178,180 Em reflação à desnutrfição, as 

poflítficas que enffatfizam a comercfiaflfização agrícofla, 

o corte de dfinhefiro e o crescfimento econômfico (por 

exempflo, produtfivfismo) têm fimpedfido a fformuflação 

de poflítficas de nutrfição mafis sensívefis e equfiflfibradas 

que promovam a dfiversfidade aflfimentar e atendam às 

necessfidades nutrficfionafis flocafis.181,182

Afinda mafis desafiador é a fincflusão da aflfimentação 

e da agrficufltura nos compromfissos reflacfionados às 

mudanças cflfimátficas sob o Acordo de Parfis de 2015. 

Os esfforços cofletfivos para aumentar o comércfio 

por mefio de múfltfipflas rodadas, do Acordo Gerafl 

sobre Tarfiffas e Comércfio estabeflecfido em 1947 à 

Organfização Mundfiafl do Comércfio, têm flutado para 

fincflufir a agrficufltura no processo de redução de tarfi-

ffas, cotas e subsídfios. Essa mesma bataflha poflítfica 

aconteceu novamente nos compromfissos envofl-

vendo as mudanças cflfimátficas. O enorme poder poflí-

tfico das findústrfias de aflfimentos e sfistemas agrícoflas 

tem sobrecarregado consfistentemente os esfforços 

findfivfiduafis e cofletfivos de governo para promover o 

finteresse púbflfico em vez de finteresses comercfiafis.

O que pode fimpuflsfionar e manter o comprometfi-

mento de todos os atores? Estudos fidentfificaram 

uma rede de fimpuflsfionadores, fincflufindo poflítficos 

mfiflfitantes (por exempflo, cheffes de Estado, membros 

de gabfinete e parflamentares) e apofio não partfidárfio 

(fisto é, mufltfipartfidárfios ou mufltfiffacetados) nos nívefis 

mafis afltos.178,181,183 A socfiedade cfivfifl mobfiflfizada tam-

bém é um ffator fimportante. Coaflfizões da socfiedade 

cfivfifl, fincflufindo organfizações não governamentafis e 

movfimentos socfiafis finfformafis, tem cumprfido papéfis 

reflevantes ao gerar atenção, ao finfformar processos 

poflítficos e ao manter o compromfisso poflítfico com 

poflítficas aflfimentares.184 

Esses atores da socfiedade cfivfifl desempenham papéfis 

crucfiafis na governança, aumentando a conscfien-

tfização púbflfica, dando voz a grupos margfinaflfiza-

dos poflfitficamente, responsabfiflfizando os governos 

por poflítficas púbflficas178,185 e finfformando sobre o 

desenvoflvfimento, o monfitoramento e a avaflfiação de 

poflítficas.178,183,184 Esses papéfis são aprfimorados no 

contexto de arranjos de governança fincflusfiva que 

conectam esses grupos (fincflufindo beneficfiárfios de 

poflítficas) a tomadores de decfisões, bem como por 

compromfissos firmados em tratados finternacfionafis 

de dfirefitos humanos endossados peflos governos (dfis-

cutfidos na seção Dfirefito ao bem-estar). Resumfindo, 

uma socfiedade cfivfifl atfiva pode ter um papefl ffun-

damentafl no ffortaflecfimento da responsabfiflfidade, 

fincflusão, transparêncfia e capacfidade de resposta dos 

sfistemas de governança. Por exempflo, a mobfiflfização 

de uma coaflfizão a partfir de uma socfiedade cfivfifl coesa 

ffofi crucfiafl para fimpuflsfionar o comprometfimento de 

um fimposto sobre bebfidas açucaradas no Méxfico 

(PAINEL 7).

Desafio de governança 3: mobfiflfizando capacfidades 

e recursos para o fimpacto

A governança para flfidar com a Sfindemfia Gflobafl 

exfigfirá compromfisso e coerêncfia nas ações, mas 

também capacfidade e recursos para agfir. Em mufitos 
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países, as ffracas capacfidades organfizacfionafis – 

fincflufindo a ffaflta de profissfionafis e pessoafl admfi-

nfistratfivo trefinados, a aflta carga admfinfistratfiva de 

trabaflhar com dfiversos envoflvfidos, sfistemas orça-

mentárfios e contábefis ffracos, e capacfidade técnfica 

rufim – mfinaram as atfivfidades de pflanejamento, a 

eficfiêncfia de programação e a responsabfiflfização 

das finstfitufições dfirfigentes reflacfionadas à desnutrfi-

ção.178,186 Outro aspecto crucfiafl e negflfigencfiado é a 

capacfidade estratégfica – o poder de finfluêncfia e as 

habfiflfidades finterpessoafis necessárfias para conduzfir a 

ação cofletfiva por mefio das dfiversas redes de ato-

res. A capacfidade estratégfica fincflufi a capacfidade de 

fformar coaflfizões, admfinfistrar conflfitos, responder a 

oportunfidades e ameaças emergentes, gerencfiar pro-

cessos de poflítficas compflexas e reaflfizar comunficação 

estratégfica.178,184,187 

A ausêncfia de fitens de flfinha para desnutrfição nos 

orçamentos governamentafis, aflocações orçamentá-

rfias finadequadas ou o ffracasso no uso das finanças 

(partficuflarmente em nívefis subnacfionafis) resufltaram 

mufitas vezes em ffaflhas poflítficas.180 O PAINEL 10 apre-

senta um estudo de caso de Kfisumu, Quênfia, mos-

trando como as flfimfitações de capacfidade e recursos 

e a ffragmentação da governança entre um grande 

número de envoflvfidos podem dfificufltar a governança 

aflfimentar urbana nos países em desenvoflvfimento.

A expansão dos compromfissos orçamentárfios do 

governo e o estabeflecfimento de sfistemas de finan-

cfiamento effetfivos, por mefio do apofio de doadores e 

assfistêncfia técnfica, são fimportantes para empoderar 

finstfitufições governamentafis e agêncfias fimpflemen-

tadoras, mobfiflfizar recursos humanos, e estabeflecer 

prerrogatfivas entre autorfidades governamentafis, 

grupos de finteresse e cfidadãos que geram apofio 

poflítfico contfinuado.178,196,197 Essa governança tam-

bém pode fincflufir mecanfismos poflítficos que fforneçam 

apofio técnfico e financefiro para governos subnacfio-

nafis com recursos finsuficfientes e outros parcefiros 

de fimpflementação.178 Assfim como em Kfisumu, os 

arranjos de governança coflaboratfiva podem agrupar 

uma gama dfiversfificada de partes finteressadas para 

reunfir recursos e coflaborar no desenvoflvfimento de 

estratégfias hoflístficas e fincflusfivas. As finficfiatfivas de 

capacfitação também podem fincflufir programas finter-

dfiscfipflfinares de flfiderança e de trefinamento superfior 

em nívefl nacfionafl ou regfionafl.198

Desafio de governança 4: flfidando com as 

assfimetrfias de poder nos sfistemas aflfimentares

A expansão em tamanho, aflcance e concentração de 

corporações transnacfionafis de aflfimentos somada ao 

seu poder poflítfico e econômfico macfiçamente aumen-

tado, bem coordenado, constfitufi um grande desafio 

para a governança.181,199

As grandes e poderosas corporações de aflfimentos e 

bebfidas (Bfig Food) têm usado várfias estratégfias para 

fimpedfir a prevenção da obesfidade. Essas estratégfias 

fincfluem a adoção da autorreguflação para antecfipar e 

retardar a reguflamentação estatafl, reflações púbflficas 

para retratar a findústrfia como responsávefl socfiafl-

mente, mfinar e contestar a fforça da evfidêncfia cfien-

tífica, ffazer flobby dfireto sobre os gestores púbflficos e 

enquadrar a nutrfição como uma questão de respon-

sabfiflfidade findfivfiduafl.181 Os grandes poflufidores, como 

as grandes e poderosas empresas de combustívefis 

ffóssefis e gado, usaram essas mesmas estratégfias 

para mfinar o fforte compromfisso do governo e o 

apofio púbflfico para a fimpflementação de ações sobre 

as mudanças cflfimátficas.200 O poder obstrutfivo da Bfig 

Food é refforçado no contexto de arranjos híbrfidos de 

governança, que flegfitfimam a partficfipação da findús-

trfia nas poflítficas púbflficas e seus recursos financefiros, 

e fimportâncfia estruturafl nas economfias nacfionafis 

como ffornecedores de emprego e recefita trfibutárfia. 

Aflém dfisso, a flfiberaflfização comercfiafl e, com efla, a 

mafior mobfiflfidade finternacfionafl de capfitafl, permfite 

que os atores corporatfivos punam e recompensem 

governos por suas decfisões reguflatórfias, reaflocando 

ou ameaçando reaflocar finvestfimentos e empregos, 

ou por mefio de ameaças de ação flegafl sob provfisões 

para resoflução de dfisputas entre finvestfidores e esta-

dos em acordos comercfiafis.18,181,199

Uma estratégfia para enffrentar as assfimetrfias de 

poder no sfistema aflfimentar é ffortaflecer as flefis 

antfimonopóflfio (ou seja, concorrêncfia) para mfitfigar 

os danos econômficos e socfiafis da concentração de 



58 | FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SETOR PúBLICO

mercado e definfir o bem-estar do consumfidor por 

aflgo dfifferente de preços bafixos.199 Outra estratégfia 

é ancorar mafis ffortemente a governança aflfimentar 

e nutrficfionafl dentro, e não ffora, do governo, junta-

mente com estruturas fincflusfivas para o engajamento 

sfignfificatfivo da socfiedade cfivfifl e processos transpa-

rentes para mfitfigar conflfitos de finteresse reflacfio-

nados ao envoflvfimento do setor prfivado.176,201,202 

Estratégfias para ffortaflecer o papefl de pequenos e 

médfios atores do sfistema aflfimentar na governança 

estão recebendo crescente reconhecfimento. Essa 

tendêncfia é fiflustrada peflo aumento de finficfiatfivas de 

governança aflfimentar urbana, fincflufindo estruturas 

fincflusfivas (por exempflo, conseflhos de poflítfica aflfi-

mentar) e portarfias do governo flocafl (por exempflo, 

reguflamentos de pflanejamento), que apofiam atfivfi-

dades flucratfivas e do sfistema aflfimentar comunfitárfio 

reaflfizadas por esses atores em nívefis subnacfionafis.203

Próxfimos passos para ffortaflecer a governança

Sfistemas de governança ffortaflecfidos em nívefis gflobafl, 

nacfionafl e flocafl são urgentemente necessárfios para 

enffrentar a Sfindemfia Gflobafl. Governar de fforma 

eficaz exfigfirá coerêncfia de ação em várfios setores e 

nívefis da socfiedade, compromfisso credívefl e mantfido 

peflos dfiversos atores que governam, e capacfidades e 

recursos financefiros. Também demandará ações que 

tratem da dfistrfibufição dfistorcfida de poder dentro dos 

sfistemas de aflfimentação e transporte, que ffavorecem 

o status quo. A ffragmentação da responsabfiflfidade 

entre os finúmeros envoflvfidos na governança com 

agendas conflfitantes e finteresses dfistfintos representa 

um desafio adficfionafl que poderfia ser resoflvfido por 

mefio da governança coflaboratfiva.

PAINEL 10: DESAFIOS DA GOVERNANÇA LOCAL COLABORATIVA – SISTEMAS ALIMENTARES URBANOS NO QUÊNIA

A governança urbana em mufitas cfidades do mundo em 

desenvoflvfimento envoflve uma ampfla gama de atores, 

ffrequentemente com capacfidades flfimfitadas e agendas 

conflfituosas, e com poucos processos coflaboratfivos ou para 

obtenção de consenso.188 A cfidade de Kfisumu, no Quênfia, na 

Áffrfica, offerece um exempflo. A descentraflfização rápfida e parcfiafl 

da autorfidade púbflfica na Áffrfica nas úfltfimas décadas mufitas 

vezes resufltou em governos flocafis “ffracos, desorganfizados, 

finadequadamente trefinados e equfipado, e ffrequentemente 

com poucos recursos para as finúmeras responsabfiflfidades 

prevfistas”.189

O setor varejfista de aflfimentos nas cfidades affrficanas opera 

findependentemente do controfle do governo, aumentando o 

desafio da governança. A grande varfiedade de comercfiantes 

de aflfimentos fincflufi mercados tradficfionafis, flojas e qufiosques e 

vendedores de comfida de rua. Os mercados são um eflemento 

partficuflarmente fimportante dos sfistemas aflfimentares urbanos 

na Áffrfica e um fimportante flocafl de governaça urbana. Em 

Kfisumu, a mafiorfia dos aflfimentos é comprada e vendfida nos 

mufitos mercados urbanos da cfidade, que ffornecem emprego 

para aproxfimadamente 60% da fforça de trabaflho da cfidade.190O 

munficípfio cobra taxas dos comercfiantes, mas offerece pouco em 

troca.

Como outras partes da Áffrfica,191,192 o número de 

supermercados em Kfisumu aumentou rapfidamente. Embora 

sua governança seja cada vez mafis fimportante, o controfle do 

governo flocafl sobre onde os supermercados estão flocaflfizados, 

sua arqufitetura ou o que efles vendem tem sfido flfimfitado.

As fimpflficações dessa transfformação para a segurança 

aflfimentar urbana não são bem compreendfidas. No entanto, 

a mudança da produção flocafl de aflfimentos e de um setor de 

varejo finfformafl para supermercados fformafis com cadefias 

de ffornecfimento finternacfionafis pode resufltar na redução da 

segurança aflfimentar em decorrêncfia dos preços mafis afltos 

e menos flexívefis e do aumento da quantfidade de aflfimentos 

processados.148

A dfiversfidade de atores pode ser tanto um desafio para a 

governança como uma oportunfidade de mobfiflfizar habfiflfidades 

e recursos adficfionafis para enffrentar os probflemas urbanos de 

aflfimentação e nutrfição. A esse respefito, tem havfido repetfidos 

apeflos por uma governança coflaboratfiva – reunfindo os 

finúmeros envoflvfidos em ffóruns comuns com órgãos púbflficos 

para engajá-flos nas tomadas de decfisão orfientada peflo 

consenso193 – e pefla coprodução de projetos e poflítficas por 

uma gama de atores da governança urbana.194 Em Kfisumu, a 

Equfipe de Ação de Kfisumu e a Pflatafforma de Interação Locafl 

de Kfisumu convocaram as partes finteressadas para reunfir 

habfiflfidades e recursos com a finaflfidade de desenvoflver uma 

sérfie de estratégfias ambficfiosas para a cfidade, como meflhorar 

os mercados e a segurança aflfimentar urbana,195 exempflfificando 

o potencfiafl para as partes finteressadas começarem a trabaflhar 

em conjunto por mefio da governança coflaboratfiva.
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Até o momento, o progresso flento e desfiguafl no 

controfle da Sfindemfia Gflobafl, especfiaflmente a obesfi-

dade e as mudanças cflfimátficas, findfica a necessfidade 

urgente de uma mudança ffundamentafl nos sfistemas 

de governança atuafis. Indfiscutfiveflmente, o desafio 

mafis fimportante é consfiderar e redefinfir os objetfi-

vos ffundamentafis desses sfistemas. Nesse sentfido, 

as estruturas, prátficas e crenças que sustentam o 

capfitaflfismo em sua fforma atuafl (ou seja, extratfivfista, 

materfiaflfista e neoflfiberafl) domfinam o sfistema de 

governança. Os ffatores poflítfico-econômficos que prfio-

rfizam o crescfimento sem fim, por padrão, aumentam 

o consumo a ponto de flevar a um prejudficfiafl con-

sumo excessfivo. As atfivfidades de governança que 

sfimpflesmente ajustam os parâmetros desse sfistema 

(por exempflo, fintervenções de preços, finficfiatfivas de 

finfformar o consumfidor e respostas ffornecfidas pefla 

findústrfia) são posfitfivas, mas pouco ffarão para flfidar 

com esses ffatores mafis proffundos. Para ffazê-flo, deve-

mos cofletfivamente perguntar a quem nosso sfistema 

aflfimentar e economfia servem e com que finaflfidade? 

Como coflocar de manefira sóflfida a saúde e o bem-es-

tar humano e ecoflógfico (fisto é, a saúde do pflaneta) 

como o objetfivo centrafl dos sfistemas de governança 

daqufi para ffrente?204

Dfirefito ao bem-estar

Os 193 países-membros da ONU têm o poder e o 

dever de enffrentar os ffatores da Sfindemfia Gflobafl.205 

Os dfirefitos humanos finternacfionafis são um con-

junto de flfiberdades e dfirefitos unfiversafis, findfivfisívefis, 

finterdependentes e finter-reflacfionados crfiados por 

tratados finternacfionafis e flefis finternacfionafis consue-

tudfinárfias, que são refforçados por sfistemas jurídficos 

nacfionafis e finternacfionafis.

A Comfissão propõe que cfinco dfirefitos humanos finter-

-reflacfionados, cofletfivamente, constfituam o dfirefito 

ao bem-estar, uma estrutura fintegrada que reflete 

os dfirefitos reconhecfidos peflo dfirefito finternacfionafl, 

fincflufindo o dfirefito à saúde, o dfirefito à aflfimenta-

ção, os dfirefitos cuflturafis, os dfirefitos da crfiança e os 

dfirefitos fimpflícfitos a um ambfiente saudávefl (figura 4). 

As seções segufintes descrevem as obrfigações flegafis 

dos países-membros de respefitar, proteger e cumprfir 

cada um desses dfirefitos e expflora as fimpflficações da 

adoção daquefla estrutura de dfirefito ao bem-estar ao 

enffrentar a Sfindemfia Gflobafl.

O dfirefito à saúde

Mufitos tratados finternacfionafis e regfionafis de dfirefitos 

humanos reconhecem o dfirefito à saúde. Esse dfirefito 

exfige que os Países-membros respefitem, protejam e 

cumpram os dfirefitos de acesso tanto à saúde pre-

ventfiva quanto aos servfiços de saúde.206 O ex-Reflator 

Especfiafl da ONU para o Dfirefito à Saúde observou que 

os Países-membros têm o dever posfitfivo de reguflar a 

pubflficfidade de aflfimentos não saudávefis e as estra-

tégfias de promoção das empresas aflfimentícfias. O 

dfirefito à saúde também envoflve dfirecfionar esfforços 

para as questões reflacfionadas a justfiça socfiafl, finsegu-

rança aflfimentar, escassez de água e mudanças cflfimá-

tficas.205 Os comfitês de monfitoramento dos tratados 

de dfirefitos humanos estão dando bastante atenção 

à obesfidade e às DCNTs reflacfionadas ao examfinar o 

progresso dos Países-membros na fimpflementação 

do dfirefito à saúde.208

Para effetfivar o dfirefito à saúde para todas as pessoas, 

os Países-membros devem proteger grupos vuflnerá-

vefis com necessfidades especfiafis, fincflufindo crfianças e 

adoflescentes.209

O dfirefito à aflfimentação

As obrfigações do Estado de effetfivar o dfirefito à 

aflfimentação também estão firmemente ancoradas 

no dfirefito finternacfionafl. A Decflaração Unfiversafl dos 

Dfirefitos Humanos de 1948 (Artfigo 25)210 e o Pacto 

Internacfionafl sobre Dfirefitos Econômficos, Socfiafis e 

Cuflturafis de 1966 (Pfidesc; Artfigo 11) reconhecem o 

dfirefito à aflfimentação.211,212 O Pfidesc também vfincufla 

o dfirefito à aflfimentação a outros dfirefitos humanos, 

como os dfirefitos à saúde, ao trabaflho, à educação e à 

segurança socfiafl.213

A Comfissão de Dfirefitos Econômficos, Socfiafis e 

Cuflturafis da ONU, que monfitora a fimpflementação do 

Pfidesc, observa que as obrfigações do Estado fincfluem 
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garantfir “o acesso ao aflfimento essencfiafl mínfimo, 

que seja nutrficfionaflmente adequado e seguro, para 

garantfir que todos fiquem flfivres da ffome”.214 Essas 

obrfigações também fincfluem o acesso ffísfico e eco-

nômfico a aflfimentos adequados e cuflturaflmente 

acefitávefis em todos os momentos, produzfidos e con-

sumfidos de fforma sustentávefl para garantfir o acesso 

às gerações ffuturas.215

Em 2004, os Países-membros da FAO adotaram 

Dfiretrfizes Vofluntárfias para apofiar a reaflfização 

progressfiva do dfirefito à aflfimentação adequada no 

contexto da segurança aflfimentar nacfionafl (Dfiretrfizes 

para o Dfirefito à Aflfimentação).216 Países-membros 

se comprometeram a assegurar que mudanças na 

dfisponfibfiflfidade e no acesso a aflfimentos não affeta-

rfiam negatfivamente a quaflfidade da dfieta das pes-

soas, e a apofiar a dfiversfidade aflfimentar e os padrões 

de aflfimentação saudávefl, fincflufindo a promoção da 

amamentação. 

A Decflaração de Roma sobre Nutrfição, adotada na 

Segunda Confferêncfia Internacfionafl sobre Nutrfição 

em 2014, reafirmou o dfirefito à aflfimentação adequada 

e seflou compromfisso com os Países-membros de 

acabar com a má nutrfição em todas as suas fformas, 

observando as necessfidades especfiafis de muflheres 

e crfianças.217 A Decflaração observou que sfistemas 

aflfimentares sustentávefis, equfitatfivos, acessívefis, 

resfiflfientes e dfiversfificados promovem a reaflfização 

progressfiva do dfirefito à aflfimentação adequada. 

A conqufista desse dfirefito também exfigfirá que os 

Países-membros permfitam que as muflheres tenham 

acesso a recursos produtfivos para apofiar a subsfistên-

cfia econômfica.218 No finícfio de 2018, 30 países havfiam 

promuflgado uma flegfisflação que reconhecfia e prote-

gfia expflficfitamente o dfirefito de seus cfidadãos a uma 

aflfimentação adequada.211

Dfirefitos cuflturafis

Os dfirefitos cuflturafis fforam definfidos como “os dfirefi-

tos de cada pessoa, findfivfiduaflmente e em comunfi-

dade com outros, assfim como grupos de pessoas, 

para desenvoflver e expressar sua humanfidade, sua 

vfisão de mundo e os sfignfificados que atrfibuem à sua 

exfistêncfia e ao desenvoflvfimento por mefio de, entre 

outras cofisas, vaflores, crenças, convficções, flínguas, 

conhecfimentos e artes, finstfitufições e modos de 

vfida”.219

Os povos findígenas e trfibafis que vfivem em regfiões 

com recursos flfimfitados são desproporcfionaflmente 

affetados pefla Sfindemfia Gflobafl.220 A gflobaflfização 

das dfietas e a urbanfização podem ter ampflfiado 

as opções para as pessoas mafis rficas que vfivem 

em países de bafixa e médfia renda. No entanto, a 

degradação ambfientafl e a redução da dfiversfidade 

aflfimentar resufltantes flevaram a um aumento do rfisco 

de obesfidade e DCNTs reflacfionadas entre os povos 

findígenas e a popuflação mafis pobre de áreas urba-

nas e rurafis.221

O dfirefito à figuafldade entre muflheres e homens é 

figuaflmente reflevante para enffrentar a Sfindemfia 

Gflobafl. A Convenção das Nações Unfidas sobre a 

Eflfimfinação de Todas as Formas de Dfiscrfimfinação 

Contra as Muflheres afirma o dfirefito das muflheres 

e menfinas de partficfipar de educação ffísfica, atfivfida-

des recreatfivas e esportes sem dfiscrfimfinação.221 No 

entanto, em aflguns contextos, essas oportunfidades 

são flfimfitadas a menfinos e homens, e justfificadas por 

tradfições cuflturafis ou reflfigfiosas. Aflém dfisso, certas 

prátficas cuflturafis que determfinam o que  muflheres e 

Dfirefito ao bem-estar

Dfirefito a ambfientes saudávefis

Dfirefito 
à saúde

Dfirefito à 
aflfimentação

Dfirefitos 
cuflturafis

Dfirefitos da 
crfiança

FIGURA 4

Intersecção dos dfirefitos humanos que compõem, 

em uma estrutura fintegrada, o dfirefito ao bem-estar.
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menfinas devem vestfir podem fimpedfi-flas de pratficar 

atfivfidade ffísfica.222

Os dfirefitos da crfiança

A Convenção das Nações Unfidas sobre os Dfirefitos da 

Crfiança (CNUDC) obrfiga os Países-membros a fforne-

cer “aflfimentos nutrfitfivos adequados e água potávefl” 

(Artfigo 24(2)c).223 A Comfissão dos Dfirefitos da Crfiança, 

que monfitora a fimpflementação da Convenção, 

comentou que “a exposfição de crfianças a ‘ffast ffoods’, 

que são eflevados em gordura, açúcar ou safl, densfi-

dade energétfica, aflém de serem pobres em mficronu-

trfientes, e a bebfidas contendo afltos nívefis de caffeína 

ou outras substâncfias potencfiaflmente prejudficfiafis 

deve ser flfimfitada”.223 Para cumprfir essas obrfigações, 

os Países-membros devem também reguflamentar 

as ações dos atores não estatafis que prejudficam os 

ambfientes aflfimentares saudávefis para crfianças.

O dfirefito a ambfientes saudávefis

Embora o dfirefito a um ambfiente saudávefl seja mafis 

ffrequentemente reconhecfido na flegfisflação e nas 

constfitufições nacfionafis, trata-se de um concefito 

emergente no âmbfito do dfirefito finternacfionafl.224 Esse 

dfirefito é, em parte, derfivado do dfirefito à saúde: o 

Pfidesc exfige que os Países-membros tomem medfidas 

que sejam “necessárfias para ... meflhorar todos os 

aspectos da hfigfiene ambfientafl e findustrfiafl” (ICESR, 

artfigo 12, parágraffo 2(b)).214 A Comfissão da ONU 

sobre Dfirefitos Econômficos, Socfiafis e Cuflturafis obser-

vou que “o dfirefito à saúde abrange uma ampfla gama 

de ffatores socfioeconômficos que promovem condfi-

ções para as pessoas flevarem uma vfida saudávefl e 

se estende aos determfinantes subjacentes da saúde, 

como... um ambfiente saudávefl”.215

Sustentabfiflfidade é um concefito fintegrafl quando se 

trata do dfirefito a um ambfiente saudávefl. O dfirefito a 

um ambfiente saudávefl fincflufi o dfirefito a ambfientes 

que promovam uma aflfimentação saudávefl, uma vfida 

atfiva e um transporte atfivo e que permfitam a prátfica 

de atfivfidade ffísfica nos flocafis de trabaflho e nas finstfi-

tufições educacfionafis, fincflufindo nos espaços verdes 

dfisponívefis. Esse dfirefito também requer um sfistema 

de produção e consumo de aflfimentos que mfitfigue 

as finfiqufidades em saúde e os effefitos das mudanças 

cflfimátficas que acentuam a finsegurança aflfimentar nos 

países de bafixa e médfia rendas.52

Impflficações da estrutura do dfirefito ao bem-estar

A estrutura do dfirefito ao bem-estar ffornece uma 

base útfifl para flfidar com a Sfindemfia Gflobafl. A adoção 

dessa estrutura tem quatro fimpflficações.

Em prfimefiro flugar, mecanfismos finternacfionafis, 

regfionafis e nacfionafis para monfitorar os dfirefitos 

humanos podem responsabfiflfizar os Países-membros 

por aflcançarem resufltados de enffrentamento dos 

aspectos-chave da Sfindemfia Gflobafl. Esses mecanfis-

mos podem avaflfiar o progresso do estabeflecfimento 

de estruturas flegfisflatfivas, poflítficas e finstfitucfionafis 

aproprfiadas (findficadores estruturafis), a entrega de 

recursos (findficadores de processo) e a obtenção de 

resufltados (findficadores de desffechos). 

Em segundo flugar, a estrutura do dfirefito ao bem-es-

tar exfige que os Países-membros concebam e fimpfle-

mentem poflítficas com a partficfipação de todos os 

beneficfiárfios. Essa partficfipação assegura que os con-

textos agro-nutrficfionafis flocafis sejam consfiderados, 

que as ações sejam orfientadas pefla demanda e que 

as ações nacfionafis não sejam equfiparadas às ações 

governamentafis. Efla também permfite a fidentfificação 

de sofluções aflternatfivas baseadas no conhecfimento 

e nas condfições flocafis.

Em tercefiro flugar, a estrutura do dfirefito ao bem-es-

tar exfige que os Países-membros adotem finterven-

ções sensívefis a gênero, não dfiscrfimfinatórfias e que 

fincfluam bebês, crfianças, fidosos, muflheres grávfidas 

ou flactantes. Também que fincfluam comunfidades 

pobres, especfiaflmente muflheres pobres, em todos os 

países, e cada vez mafis a cflasse médfia nas economfias 

emergentes. O dfirefito ao bem-estar pode ser de vaflor 

partficuflar nas fintervenções que aflcançam toda a 

popuflação, garantfindo sua effetfivfidade no aflcance de 

pessoas vuflnerávefis.
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Em quarto flugar, a estrutura do dfirefito ao bem-estar 

recomenda que seja dada atenção especfiafl à gover-

nança da transfição rumo a ambfientes que apofiam 

atfivamente a saúde e o bem-estar. Organfismos 

finternacfionafis de dfirefitos humanos finsfistem que os 

Países-membros adotem estratégfias de flongo prazo 

que trabaflhem progressfivamente para a reaflfização 

desses dfirefitos.225

A Comfissão recomenda que todos os envoflvfidos 

promovam a estrutura do dfirefito ao bem-estar 

como parte de uma resposta mafis ampfla à Sfindemfia 

Gflobafl.

Convenção-Quadro sobre Sfistemas 
Aflfimentares

Uma convenção-quadro gflobafl que estabefleça um 

quadro reguflador e poflítfico acordado para a crfia-

ção de sfistemas aflfimentares mafis saudávefis, mafis 

sustentávefis e mafis equfitatfivos aumentarfia mufito 

a fimpflementação de poflítficas nacfionafis de aflfimen-

tação para o enffrentamento da Sfindemfia Gflobafl. A 

Convenção-Quadro para o Controfle do Tabaco da 

OMS (CQCT) e a UNFCCC ffornecem modeflos vaflfiosos 

para flfidar, gflobaflmente, com os effefitos negatfivos do 

sfistema aflfimentar, que recaem sobre a saúde e o 

mefio ambfiente, pofis são projetados para enffrentar 

probflemas com múfltfipflos ffatores, tanto no flado da 

offerta quanto no da procura, e fir aflém das estruturas 

flegafis, ffornecendo orfientações poflítficas específicas. 

Embora os aflfimentos cflaramente dfifferem do tabaco 

por serem necessárfios para sustentar a vfida humana, 

aflfimentos e bebfidas não saudávefis (por exempflo, flan-

ches com aflta densfidade energétfica, doces e bebfidas 

açucaradas) não são uma necessfidade. 

As semeflhanças entre tabaco, aflfimentos e bebfidas 

não saudávefis e combustívefis ffóssefis estão prfincfi-

paflmente nos danos que finduzem e nos compor-

tamentos das corporações que flucram com efles. 

Efles também compartfiflham ffatores determfinantes 

fimportantes e a necessfidade de uma resposta poflí-

tfica mufltfiffacetada.226 Assfim, uma Convenção-Quadro 

sobre Sfistemas Aflfimentares (CQSA) ffortaflecerfia a 

capacfidade das nações para agfir, reduzfir as assfime-

trfias de poder crfiadas pefla Bfig Food e assegurar a 

fimpflementação de ações abrangentes aflfinhadas com 

as ações de trabaflho dupflo ou trfipflo necessárfias para 

o enffrentamento da Sfindemfia Gflobafl. 

Uma CQSA fincflufirfia ações poflítficas para ffortaflecer 

sfistemas aflfimentares vfisando à meflhora da saúde, 

equfidade socfiafl, sustentabfiflfidade e prosperfidade. 

Também ffortaflecerfia o dfirefito ao bem-estar e os 

sfistemas de responsabfiflfidade por ação.227 Vfincuflar 

os envoflvfidos mafis poderosos e dfiversos em torno 

dos sfistemas aflfimentares a uma estrutura comum 

ffaz sentfido estratégfico. Essa estratégfia permfitfirfia 

aos governos nacfionafis ffortaflecer os objetfivos em 

saúde púbflfica, equfidade socfiafl e proteção ambfientafl 

dos sfistemas aflfimentares em contraposfição ao atuafl 

objetfivo comercfiafl domfinante. Mufitos países têm 

sfido fincapazes de aflcançar esse propósfito por causa 

da finfluêncfia dos finteresses das corporações transna-

cfionafis e dos acordos comercfiafis que refforçam esse 

desequfiflíbrfio de poder.36,88,119

Hoffman e coflaboradores228 propuseram um con-

junto de quatro crfitérfios para avaflfiar o vaflor do 

desenvoflvfimento de uma convenção-quadro como 

um finstrumento poflítfico finternacfionafl vofltado para 

uma questão de saúde gflobafl. A Comfissão acredfita 

que uma CQSA atenderfia a esses crfitérfios. Um pro-

cesso de duas etapas é necessárfio para desenvoflver 

um tratado gflobafl para sfistemas aflfimentares baseado 

no modeflo CQCT. Prfimefiro, um acordo finternacfionafl 

para tratar de conflfitos de finteresse deve ser finstfi-

gado. O acordo poderfia ser baseado no Artfigo 5.3 

da CQCT,229 que excflufi expflficfitamente a findústrfia do 

tabaco do desenvoflvfimento e da fimpflementação de 

poflítficas. Um artfigo tão fforte quanto o Artfigo 5.3 deve 

ser adaptado para sfistemas aflfimentares não saudá-

vefis, porque a prfincfipafl tentatfiva de tratar conflfitos 

de finteresse, atuaflmente, a Estrutura da OMS para 

Engajamento de Atores Não Estaduafis,230 não pro-

tege totaflmente a OMS, nem os Países-membros.231

Três prfincípfios caracterfizam a fidentfificação e a ges-

tão de conflfitos de finteresse: (1) exfiste um conflfito 
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ffundamentafl e firreconcfiflfiávefl entre aflguns finteres-

ses das findústrfias de aflfimentos e bebfidas e os da 

saúde púbflfica e do mefio ambfiente; (2) as partes, ao 

flfidarem com essas findústrfias ou com aquefles que 

trabaflham para promover seus finteresses, devem 

ser transparentes e responsávefis; e (3) não devem 

exfistfir vantagens ou fincentfivos fiscafis para a produ-

ção de aflfimentos e bebfidas que prejudfiquem a saúde 

humana e ambfientafl.

Há ampflo apofio para o estabeflecfimento de uma 

Convenção-Quadro para aflfimentação e obesfidade 

entre organfizações da socfiedade cfivfifl.232 Mafis de 

200 organfizações e especfiaflfistas flocafis, nacfionafis 

e finternacfionafis escreveram cartas de apofio aos 

dfiretores-gerafis da OMS e da FAO antes da Segunda 

Confferêncfia Internacfionafl sobre Nutrfição em 2014.233 

Aflém dfisso, a apflficação da flefi à saúde púbflfica pefla 

Organfização Pan-Amerficana da Saúde234,235 pode ser 

usada para mostrar o que ffuncfiona em nívefl regfio-

nafl para orfientar o desenvoflvfimento de um tratado 

gflobafl.

Da fimpflementação gflobafl a flocafl

Uma governança effetfiva será essencfiafl para o enffren-

tamento da Sfindemfia Gflobafl. Orfientar os esfforços 

governamentafis para enffrentá-fla de manefira effetfiva 

exfigfirá a mudança dos sfistemas de aflfimentação, 

transporte, uso da terra e pflanejamento urbano que 

contrfibuem para a Sfindemfia Gflobafl, por mefio do 

dfirecfionamento de esfforços para  suas causas mafis 

proffundas. O concefito de sfindemfia proporcfiona um 

quadro unfificado que poderfia reunfir os ffatores que 

são atuaflmente dfistfintos.

Como findficamos, várfias recomendações da OMS têm 

como aflvo a desnutrfição e a obesfidade separada-

mente, embora sua compreensão e fimpflementação 

tenham sfido firreguflares. No entanto, estratégfias em 

nívefl nacfionafl poderfiam fincflufir ações do governo 

dfirecfionadas aos compromfissos nacfionafis com a 

Década de Ação das Nações Unfidas sobre Nutrfição 

ou o apofio a uma CQSA. A Organfização Mundfiafl 

do Comércfio poderfia apofiar os padrões e as 

recomendações finternacfionafis da OMS para rotufla-

gem e pubflficfidade de aflfimentos para crfianças, para 

evfitar que cada país tenha que flfidar com os desafios 

flegafis reflacfionados à restrfição de comércfio e de 

finvestfimentos. O Banco Mundfiafl e outras agêncfias 

de desenvoflvfimento poderfiam ffornecer assfistêncfia 

técnfica aos países para a fimpflementação de ações de 

trabaflho dupflo ou trfipflo para enffrentar a Sfindemfia 

Gflobafl.

A recente retfirada dos Estados Unfidos dos esfforços 

para flfimfitar as emfissões de gases do effefito estuffa 

demonstra a ffragfiflfidade dos acordos, que podem 

mudar com base na poflítfica dos países envoflvfi-

dos. Essas observações sugerem que estratégfias 

effetfivas para enffretar a Sfindemfia Gflobafl em nívefl 

gflobafl provaveflmente não terão sucesso sem uma 

base mafis ampfla de apofio. Assfim como ocorreu em 

outros movfimentos socfiafis, como os do controfle do 

tabaco e os dos fimpostos sobre bebfidas açucaradas, 

os esfforços para enffrentar a Sfindemfia Gflobafl têm 

mafior probabfiflfidade de começar em nívefl comunfi-

tárfio, munficfipafl ou estaduafl, e, subsequentemente, 

ser construídos em nívefl nacfionafl ou gflobafl. Por 

exempflo, apesar da decfisão do governo Trump de 

retfirar-se do Acordo de Parfis sobre mudanças cflfimá-

tficas, 2.700 flíderes de cfidades, estados e empresas 

dos Estados Unfidos, representando 159 mfiflhões de 

pessoas e US$ 6,2 trfiflhões do PIB, contfinuaram com 

os esfforços para mfitfigar as emfissões de gás do effefito 

estuffa.236

Vfincuflar os envoflvfidos que trabaflham separadamente 

com obesfidade, desnutrfição e mudanças cflfimátficas 

é um dos mafiores desafios para a crfiação de ações 

artficufladas em nívefl flocafl a gflobafl. A fimpflementação 

em todos os nívefis exfigfirá a fidentfificação de medfidas 

comuns a dofis ou mafis grupos. Ao coflaborarem na 

crfiação de ações de trabaflho dupflo ou trfipflo, esses 

atores poderfiam começar a se unfir e, cofletfivamente, 

a dar um fimpuflso mafior para aflcançar o sucesso no 

enffrentamento da Sfindemfia Gflobafl. 

Um segundo desafio é como as ações são enquadra-

das. Por exempflo, em mufitos países de médfia e bafixa 

renda, a obesfidade em crfianças pode ser consfiderada 



64 | FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SETOR PúBLICO

um sfinafl de saúde e de rfiqueza ou status em adufl-

tos. Um enquadramento ffocado nas consequêncfias 

e nos custos do dfiabetes pode ser mafis persuasfivo 

do que o ffoco na obesfidade. Tercefiro, o crescfimento 

dos movfimentos socfiafis dfirecfionados à mudança de 

sfistemas exfigfirá um engajamento ffundamentafl em 

torno de sofluções flocafis que envoflvam as pessoas, 

como redução do consumo de carne, apofio e uso 

de sfistemas de transporte atfivos, ou reguflamentos 

de zoneamento para uso do soflo e urbanfismo que 

sejam ecoflogficamente corretos e que promovam 

equfidade.



A cadefia de suprfimento de aflfimentos é fimensamente 

compflexa, abrangendo as mufitas empresas que 

trazem aflfimentos do campo à mesa em nívefis flocafl, 

nacfionafl e gflobafl. Os produtores de aflfimentos prfimá-

rfios, findústrfias de finsumos agrícoflas, findústrfias de 

aflfimentos prfimárfios e de processamento de rações, 

ffabrficantes de aflfimentos, varejfistas e ffornecedores, 

juntamente com servfiços financefiros de apofio, findús-

trfias de marketfing e empresas de dfistrfibufição contrfi-

buem para mofldar nossas dfietas.237

Interagfir com essa compflexfidade é um desafio para 

a saúde púbflfica. Não obstante, as parcerfias púbflfico-

-prfivadas com a findústrfia de aflfimentos fforam crfiadas 

para múfltfipflos propósfitos, fincflufindo: promoção de 

flocafis de trabaflho saudávefis; desenvoflvfimento de 

aflfimentos e bebfidas com bafixo teor de safl, açúcar e 

gorduras; apofio a produtos aflfimentícfios flocafis menos 

processados; proteção ambfientafl (por exempflo, 

produção orgânfica e redução da dfistâncfia percorrfida 

peflo aflfimento desde o flocafl de cufltfivo até o consumfi-

dor finafl); e beneffícfios socfiafis (por exempflo, finvestfir 

através da responsabfiflfidade socfiafl corporatfiva).175 

Embora a mafiorfia dos negócfios de aflfimentos sejam 

pequenas e médfias empresas, as grandes corpo-

rações de aflfimentos e as assocfiações de finteresse 

findustrfiafl têm um papefl poflítfico domfinante e são 

expflficfitamente orfientadas por um dever fiducfiárfio 

de prfiorfizar o retorno financefiro aos finvestfidores. Os 

mafiores retornos vêm de produtos ufltraprocessados,   

ffabrficados em flarga escafla e comercfiaflfizados em 

todo o mundo. Produtos aflfimentícfios produzfidos em 

massa com flonga vfida de prateflefira são geraflmente 

rficos em gordura, safl e açúcar.74 Embora nem todos 

os produtos aflfimentícfios ufltraprocessados   sejam pre-

judficfiafis à saúde humana, quase todos os aflfimentos 

flfigados a rfiscos à saúde estão fincfluídos na categorfia 

de aflfimentos ufltraprocessados deflfineada pefla cflassfi-

ficação NOVA.74

Nesse sentfido, Freedhoff238 argumenta que as 

parcerfias entre o setor corporatfivo de aflfimentos e 

o governo são um rfisco para a saúde púbflfica. Há 

mufitos exempflos que apofiam sua concflusão239 e 

mostram que o cetficfismo, partficuflarmente sobre as 

empresas de aflfimentos ufltraprocessados, está bem 

justfificado. O setor de bebfidas açucaradas, por exem-

pflo, gastou quase US$ 50 mfiflhões em 2016-17 para 

ffazer flobby contra finficfiatfivas governamentafis dos 

Estados Unfidos para reduzfir o consumo de reffrfige-

rantes.240 Pesqufisas financfiadas por esse setor têm 

cfinco vezes menos probabfiflfidade de encontrar uma 

assocfiação entre bebfidas açucaradas e obesfidade em 

comparação com outros estudos241 e também fforam 

deflfiberadamente usadas   para ocufltar o papefl do 

açúcar como causa da doença coronarfiana242 e mfinar 

a base de evfidêncfias para a fformuflação de poflítficas.

Prátficas de marketfing fiflegafis fforam fintroduzfidas ou 

mantfidas em países não reguflamentados.243 Exfiste 

uma grande quantfidade de prátficas de marketfing 

no sufl do gflobo, em países como Nepafl, Gana, 

Áffrfica do Sufl e Mongóflfia, onde a comercfiaflfização de 

bebfidas açucaradas pode ser encontrada em toda 

parte, fincflusfive em voflta das escoflas ou nas entra-

das das escoflas.244 Quando preocupações sobre 

essas atfivfidades fforam flevantadas, as empresas 

utfiflfizaram profissfionafis de reflações púbflficas, cam-

panhas de comunficação de marketfing e grupos de 

ffrente para desvfiar crítficas,243 em vez de mudar seu 

comportamento.

Não obstante, o setor prfivado deve ser parte da soflu-

ção para a Sfindemfia Gflobafl,245 porque é mufito fimpor-

tante e poderoso para ser de outra fforma. A questão, 

então, é quafl é a meflhor manefira de trabaflhar com 

os atores da findústrfia, cujos produtos contrfibuem 

para as doenças crônficas e cujas prátficas prejudficam 

as respostas poflítficas às DCNTs, sem comprometer 

o bem-estar púbflfico? Como o reaflfinhamento dos 

sfistemas aflfimentares com os finteresses ambfientafis e 

da saúde pode se tornar flucratfivo?

Reduzfir os desequfiflíbrfios de poder e 
conflfitos de finteresse

As abordagens para corrfigfir os desequfiflíbrfios de 

poder e conflfitos de finteresse junto às grandes 

empresas são varfiadas e fincfluem a fidentfificação, 

Desafios do setor prfivado
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o gerencfiamento e a mfinfimfização de conflfitos de 

finteresses,246 reguflamentação flegafl graduafl,247 

flegfisflação combfinada com ações da findústrfia,86 

reguflação baseada em desempenho,248 empresas 

de benchmarkfing (por exempflo, o Access to Nutrfitfion 

Index  [ATNI]249), e a substfitufição de programas 

de autorreguflação da findústrfia com abordagens 

correguflatórfias.86

A prfincfipafl flfição que surge dessa gama de opções é 

que a autorreguflação é fineffetfiva, porque preserva 

os finteresses de mercado e carece de sfistemas de 

responsabfiflfização flegfisflatfiva ou reguflatórfia, necessá-

rfios para uma fimpflementação effetfiva.250 A comercfia-

flfização de substfitutos do flefite materno251 e produtos 

aflfimentares e bebfidas não saudávefis   para crfianças252 

são exempflos cflaros de padrões ffracos, de bafixa ade-

são da findústrfia a códfigos de conduta vofluntárfios e 

da necessfidade de sfistemas reguflatórfios e de monfito-

ramento mafis ffortes. Da mesma fforma, o Acordo de 

Responsabfiflfidade em Saúde Púbflfica do Refino Unfido 

baseou-se na dfisposfição da findústrfia em assumfir 

ações vofluntárfias, mas não resufltou na adoção de 

estratégfias mafis effetfivas e os negócfios habfituafis 

contfinuaram.253

Abordagens quase reguflatórfias refferem-se a poflítficas 

nas quafis o governo especfifica o objetfivo da poflítfica, 

gerencfia o processo, estfipufla crfitérfios e regras, ffaz 

monfitoramento e avaflfiação e ffornece uma ameaça 

tangívefl de reguflamentação, mas o engajamento 

da findústrfia de aflfimentos é vofluntárfio e não com-

puflsórfio.86 O sfistema Heaflth Star Ratfing (sfistema 

de cflassfificação dos aflfimentos mafis saudávefis com 

estreflas) para rotuflagem ffrontafl da embaflagem na 

Austráflfia e Nova Zeflândfia é um exempflo de abor-

dagem quase reguflatórfia.254 A experfiêncfia com o 

sfistema representa aflgum progresso e ffornece aos 

consumfidores finfformações finterpretadas sobre a 

saflubrfidade do produto se efle estfiver carregando o 

flogotfipo da Heaflth Star Ratfing. No entanto, a findústrfia 

tem sfido mufito flenta na rotuflagem de seus produtos 

com Heaflth Stars e exfistem probflemas reflacfionados 

à correção de anomaflfias e à obtenção dos sfinafis 

corretos para finfformar adequadamente os consu-

mfidores. É provaveflmente finevfitávefl que os conflfitos 

de finteresse finerentes ao trabaflho com a findústrfia 

no desenvoflvfimento de poflítficas quase reguflató-

rfias, como o Heaflth Star Ratfing, resufltem em flongos 

atrasos na fimpflementação compfleta do sfistema, na 

redução de conteúdo de determfinados nutrfientes, 

em ffaflhas no desfign do rótuflo e, por fim, na redução 

dos effefitos dos produtos nos resufltados.

Mesmo onde houve uma fimpflementação effetfiva da 

poflítfica com uma fforte responsabfiflfização em nívefl 

nacfionafl, como ocorreu com os fimpostos sobre 

bebfidas açucaradas no Méxfico, o poderoso flobby das 

findústrfias de bebfidas contfinua, exfigfindo constante 

vfigfiflâncfia e deffesa. Essa pressão de flobby pode des-

ffazer o progresso aflcançado com a promuflgação ou 

fimpflementação de poflítficas, e mudanças de governo 

mufitas vezes ffornecem uma oportunfidade para 

findústrfias conflfituosas retardarem ou eflfimfinarem 

uma poflítfica que ameaça seus flucros. Como no caso 

da CQCT e, em certa medfida, do Códfigo Internacfionafl 

de Comercfiaflfização de Substfitutos do Lefite Materno, 

um conjunto de poflítficas obrfigatórfias e apflficadas em 

nívefl finternacfionafl (como proposto para uma CQSA) 

pode reduzfir essas ameaças.

Agêncfias mufltfiflaterafis, como a OMS, também estão 

expostas a finteresses potencfiaflmente conflfituosos, e 

decflarações sobre a necessfidade de parcerfias e enga-

jamento de partes finteressadas podem gerar aflarme 

entre os profissfionafis de saúde púbflfica, conscfientes 

do perfigo que essa coflaboração pode trazer. A ques-

tão tem sfido reconhecfida há várfios anos pefla OMS,176 

que revfisou as suas poflítficas e desenvoflveu um 

Quadro de Envoflvfimento de Agentes Não Estatafis255 e 

aconseflhou os Países-membros.246

Embora os esfforços sejam bem-vfindos, esses docu-

mentos são crfitficados por ONGs que trabaflham com 

poflítficas de aflfimentação e nutrfição por promoverem 

a noção de que o engajamento com o setor prfivado 

aceflerará a ação em áreas como a prevenção de 

DCNTs. Efles dfizem que essa crença “não é apofiada 

por evfidêncfias – de ffato, é mafis provávefl que esse 

engajamento atrase as cofisas – especfiaflmente 

quando se trata de reguflamentação. As promessas 

vofluntárfias atraem mufita pubflficfidade, mas, a menos 
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que sejam apofiadas por reguflamentação, podem ser 

pouco mafis que manobras de reflações púbflficas – 

hoje podem exfistfir, amanhã podem não estar. A OMS 

não deve permfitfir ser usada como cobertura para 

empresas cujas prátficas prejudfiquem a saúde e o 

mefio ambfiente”.256

Modeflos de negócfios para o sécuflo 21

O setor prfivado tem um papefl centrafl na crfiação de 

rfiqueza, renda e emprego, no avanço da finovação e 

na mobfiflfização de recursos finternos. Gflobaflmente, o 

poder econômfico das empresas está aumentando, 

fimpuflsfionado por economfias de escafla e escopo. 

Aflém dfisso, a economfia gflobaflfizada de hoje permfite 

que as corporações transnacfionafis aprovefitem as 

oportunfidades de produção de bafixo custo, ffontes 

de recefitas dfiversas e jurfisdfições com fimpostos 

bafixos.257

Dado o tamanho enorme e a contrfibufição do setor 

corporatfivo gflobaflmente, é ffundamentafl que as 

empresas sejam fincfluídas no trabaflho cofletfivo para 

enffrentar fimportantes questões socfiafis, como a 

Sfindemfia Gflobafl, de fforma a garantfir a effetfivfidade 

e a responsabfiflfidade por suas ações. É necessárfio 

reconhecer ampflamente que os atuafis sfistemas poflí-

tfico-econômficos e as estruturas reguflatórfias gflobafis 

predomfinantes fincentfivaram as empresas a serem 

os fimpuflsfionadores da Sfindemfia Gflobafl e permfitfi-

ram que evfitassem a ação poflítfica para reduzfi-fla. Em 

termos econômficos, essa sfituação representa um 

caso cflaro de sucesso comercfiafl (corporações rficas), 

mas de ffaflha de mercado (desffechos negatfivos para 

a saúde e o mefio ambfiente).258 Em outras paflavras, 

os sfistemas atuafis permfitem ou fincentfivam a prfi-

vatfização dos flucros e a socfiaflfização dos custos da 

Sfindemfia Gflobafl.

Fatores de desempenho corporatfivo

Corporações, fincflufindo aqueflas no setor de aflfimen-

tos comercfiafis, têm um propósfito de negócfios que é 

ffocado predomfinantemente no crescfimento do flucro 

a curto prazo (tfipficamente trfimestrafl). Para empresas 

de capfitafl aberto, fisso é normaflmente vfisto como o 

fimperatfivo para maxfimfizar o vaflor dos acfionfistas e 

fincentfivar o finvestfimento contínuo. As medfidas tra-

dficfionafis de desempenho corporatfivo são baseadas 

em findficadores financefiros e regufladas por normas 

corporatfivas e contábefis. As externaflfidades negatfivas 

resufltantes das ações das empresas ou da venda de 

seus produtos e servfiços não estão fincfluídas. Como 

resufltado, as corporações que contrfibuem substan-

cfiaflmente para a Sfindemfia Gflobafl têm operado sem 

se responsabfiflfizar por fisso.

O padrão vfigente de transfferfir grandes quantfias 

de dfinhefiro púbflfico para empresas sob a fforma de 

subsídfios e fincentfivos fiscafis e de dfirecfionar grandes 

quantfias de dfinhefiro púbflfico para pagar por seus 

danos precfisa mudar. Por exempflo, os subsídfios gflo-

bafis em 2015 dos governos para as findústrfias de com-

bustívefis ffóssefis fforam de cerca de US$ 5,3 trfiflhões 

por ano (6,5% do PIB gflobafl)259, e quase mefio trfiflhão 

de dóflares são destfinados a subsídfios agrícoflas nos 

21 mafiores países produtores de aflfimentos a cada 

ano.70 Os subsídfios são predomfinantemente para 

carne bovfina e flatficínfios e para um pequeno número 

de grãos, como mfiflho, trfigo e arroz, que são usados   

para ração anfimafl ou como base para a mafiorfia dos 

aflfimentos ufltraprocessados.260 Os custos dos danos 

ambfientafis dessas findústrfias, por mefio de emfissões 

de gás de effefito estuffa, degradação de hfidrovfias e 

erosão do soflo, bem como os custos de saúde de 

seus produtos, serão em grande parte pagos peflos 

contrfibufintes e pagadores de fimpostos das gera-

ções atuafis e ffuturas. A dfinâmfica das operações das 

empresas, prfincfipaflmente das corporações, deve 

ser essencfiaflmente transfformada se esperamos que 

os negócfios contrfibuam para soflucfionar a Sfindemfia 

Gflobafl.

Medfidas de desempenho corporatfivo

Nenhum quadro acordado gflobaflmente para pre-

parar e apresentar às empresas um desempenho 

ambfientafl e socfiafl satfisffatórfio exfiste, e não há acordo 

sobre os domínfios a serem fincfluídos ou consfidera-

dos nas prfincfipafis métrficas. A ausêncfia de métrficas 

aproprfiadas pode refletfir os mufitos e varfiados effefitos 
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socfiafis e ambfientafis que as corporações podem 

gerar sobre a socfiedade, dfificufltando a acefitação 

de um modeflo de reflatórfios consfistente e compa-

rávefl. No entanto, tentatfivas crescentes de medfir, 

monfitorar e comparar o desempenho corporatfivo 

em mufitos domínfios fincfluem companhfias transna-

cfionafis e finvestfidores financefiros monfitorando e 

avaflfiando suas contrfibufições para os ODS,261 o Pacto 

Gflobafl da ONU fincentfivando empresas a adotarem 

e reportarem sobre poflítficas sustentávefis   e socfiafl-

mente responsávefis,262 Dfiretrfizes para Reflatórfio 

de Sustentabfiflfidade da Gflobafl Reportfing Infitfiatfive,263 

Índfices Dow Jones de Sustentabfiflfidade264 e Aflfiança 

Mundfiafl de Benchmarkfing *.

As medfidas de sustentabfiflfidade corporatfiva normafl-

mente detêm substancfiaflmente menos prfimazfia do 

que as métrficas financefiras na condução do compor-

tamento e na avaflfiação do desempenho corporatfi-

vos. No atuafl ambfiente reguflatórfio, as corporações 

só ffocam serfiamente em questões não financefiras 

à medfida que eflas fimpuflsfionem flucros sustentados 

e de flongo prazo. As corporações tendem a reflatar 

apenas os aspectos posfitfivos de suas atfivfidades 

ambfientafis e socfiafis como parte da Responsabfiflfidade 

Socfiafl Corporatfiva,265 que tem sfido ffrequentemente 

crfitficada como sendo pouco mafis que um exercícfio 

de reflações púbflficas destfinado a mofldar ffavoravefl-

mente as percepções sobre as empresas, em vez de 

genuínos esfforços para dfivuflgar e se responsabfiflfizar 

por seus fimpactos ambfientafis e socfiafis.266

Mecanfismos orfientados peflos negócfios para 

reorfientar mercados e corporações

As empresas podem flfiderar o processo de reorfienta-

ção de mercados e corporações para que os aspectos 

socfiafis e ambfientafis no desempenho corporatfivo 

recebam mafior destaque, até mesmo figuafl ao desem-

penho financefiro. Várfias finficfiatfivas vofluntárfias fforam 

tomadas desde o finícfio dos anos 2000 para fincentfivar 

as corporações a contrfibufir para a sustentabfiflfidade, 

* Para a Aflfiança Mundfiafl de Benchmarkfing, acesse  

https://www.worfldbenchmarkfingaflflfiance.org/ (em fingflês)

fincflufindo The B Team, 267 Uncharted,268 e Fórum para o 

Futuro.269

Estão surgfindo evfidêncfias de que as corporações 

que se concentram mafis nas prátficas de sustenta-

bfiflfidade do que apenas na flucratfivfidade de curto 

prazo superam suas contrapartes no flongo prazo, 

tanto em termos de mercado de ações quanto em 

desempenho contábfifl.270 Entretanto, esse resufltado 

não é unfiversafl,271 e essas prátficas empresarfiafis são, 

provaveflmente, mafis sustentávefis do ponto de vfista 

comercfiafl se o ambfiente reguflatórfio e as condfições 

de operação do mercado fforem aflterados, de modo 

que todos os partficfipantes do mercado operem sob 

as mesmas restrfições.

Indfiscutfiveflmente, a mafior contrfibufição findfivfiduafl 

que as corporações poderfiam dar para enffrentar a 

Sfindemfia Gflobafl é parar de finvestfir tantos esfforços e 

recursos para se opor à promuflgação de reguflamen-

tações e poflítficas fiscafis para o bem púbflfico.

Mecanfismos orfientados peflo governo para 

reorfientar mercados e corporações

A fintervenção do governo por mefio de fincentfivos 

financefiros, como fimpostos sobre aflfimentos não sau-

dávefis   ou subsídfios para energfias renovávefis, pode 

ajudar a compensar as externaflfidades negatfivas. A 

crescente apflficação de fimpostos sobre bebfidas açu-

caradas (atuaflmente em vfigor em mafis de 30 jurfisdfi-

ções no mundo)272 é um exempflo encorajador desse 

tfipo de fintervenção. Os governos também podem 

fintervfir por mefio de outras medfidas reguflatórfias 

destfinadas a flfimfitar a venda de produtos com exter-

naflfidades negatfivas, como restrfições à pubflficfidade de 

aflfimentos não saudávefis   para crfianças. No entanto, 

as corporações contfinuam a se opor ffortemente a 

esses tfipos de fintervenção do governo, e comumente 

exercem uma finfluêncfia poflítfica sfignfificatfiva para 

fimpedfir novas reguflamentações.119

Assfim, os governos têm um papefl crucfiafl na crfia-

ção de condfições de operação do mercado que 

ffavoreçam as corporações que buscam trabaflhar 

para as pessoas e o pflaneta, aflém de aflcançar o 
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flucro. Esfforços anterfiores do governo da Austráflfia 

Ocfidentafl, que deflfineou uma estratégfia de sustenta-

bfiflfidade para o Estado, fincflufindo medfidas para mobfi-

flfizar a findústrfia para apofiá-fla, ffornecem um exempflo 

fiflustratfivo de como fisso pode ser operacfionaflfizado.273 

A economfia gflobaflfizada e a mobfiflfidade transnacfionafl 

das grandes corporações sfignfificam que finficfiatfivas 

e reguflamentações em nívefl nacfionafl provavefl-

mente não serão suficfientes para o enffrentamento 

da Sfindemfia Gflobafl. Em vez dfisso, são necessárfias 

mudanças no ambfiente reguflatórfio gflobafl, fincflufindo 

acordos finternacfionafis de comércfio e finvestfimento 

(veja a seção da Convenção-Quadro para Sfistemas 

Aflfimentares). No entanto, a fforte finfluêncfia das 

companhfias transnacfionafis no desenvoflvfimento e 

fimpflementação desses acordos e seu fforte finteresse 

em manter o status quo, provaveflmente, será uma 

barrefira fimportante para o progresso.274

Mecanfismos vofltados ao finvestfidor para reorfientar 

mercados e corporações

A comunfidade de finvestfimentos e as prátficas de 

finvestfimento sustentávefl em partficuflar representam 

outro camfinho potencfiafl para mudar o comporta-

mento corporatfivo.275 O finvestfimento responsávefl 

e étfico fincflufi uma sérfie de estratégfias ao consfiderar 

o retorno financefiro, bem como o fimpacto socfiafl e 

ambfientafl como parte das decfisões de finvestfimento. 

As estratégfias podem fincflufir tanto prátficas de desfin-

vestfimento que vfisam a evfitar danos, como excflufir 

certos tfipos de empresas de portffóflfios de finvestfi-

mento (como ocorre com as empresas de tabaco) 

quanto prátficas mafis proatfivas, por exempflo finves-

tfimento de fimpacto socfiafl, que busca gerar fimpacto 

socfiafl posfitfivo de decfisões de finvestfimento ao flado 

do retorno financefiro.

Os finvestfimentos sustentávefis   estão mostrando um 

fforte crescfimento e recentemente experfimentaram 

retornos superfiores, fincfitando o aumento de seu 

finteresse em finvestfimentos ffuturos.276 No entanto, 

serão necessárfios processos para que mudanças 

substancfiafis em âmbfitos cuflturafl e socfiafl ocorram 

de modo a reorfientar as estratégfias e consfiderações 

atuafis da grande mafiorfia dos finvestfidores, flevando 

ampflamente em conta ffatores de sustentabfiflfidade. 

É provávefl que uma mudança substancfiafl ocorra 

com uma fforte flfiderança de finstfitufições e organfiza-

ções econômficas gflobafis, como o Fórum Econômfico 

Mundfiafl e o Banco Mundfiafl, e com concomfitantes 

mudanças no marco reguflatórfio que orfienta a opera-

ção dos mercados. A Comfissão consfidera que essas 

finstfitufições gflobafis também têm um papefl fimpor-

tante a desempenhar na convocação dos prfincfipafis 

pensadores econômficos do sécuflo 21 para artficuflar 

PAINEL 11: RUMO A UM MODELO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL: UMA CÚPULA GLOBAL

Embora a busca por crescfimento e flucro tenha gerado enorme 

prosperfidade e desenvoflvfimento, o atuafl ambfiente reguflatórfio 

gflobafl não conta adequadamente com as externaflfidades 

negatfivas. Controfles finadequados estão causando danos 

massfivos à saúde do pflaneta. Os esfforços anterfiores para 

reduzfir esse dano concentraram-se na mfitfigação. A Convenção-

Quadro para o Controfle do Tabaco, por exempflo, reguflamentou 

e conteve com sucesso o mercado do tabaco. A Sfindemfia Gflobafl 

poderfia ser bastante reduzfida por mefio de uma abordagem 

semeflhante. No entanto, a enorme dfimensão dos probflemas 

apresentados peflas mudanças cflfimátficas sugere que as 

fintervenções a posterfiorfi (post-hoc finterventfions) e os reparos 

em andamento não sejam suficfientes.

Em quaflquer caso, a prevenção pode ser mafis custo-effetfiva do 

que o tratamento. É urgentemente necessárfio debater sobre 

como nossos sfistemas econômficos, e os ambfientes reguflatórfios 

que os governam podem ser ajustados para tornar-se mafis 

saudávefis   e sustentávefis, em vez de esperarmos surgfir 

probflemas finevfitávefis para só  depofis tentar consertá-flos.

Para esse fim, é necessárfia uma Cúpufla Gflobafl, convocada por 

organfizações empresarfiafis gflobafis, como o Fórum Econômfico 

Mundfiafl, o Banco Mundfiafl e fiflantrópficas fimportantes. Essa 

Cúpufla deve reunfir especfiaflfistas em comércfio, economfia, 

saúde púbflfica, fiflosofia, teoflogfia, cufltura findígena, dfirefitos 

humanos etc. O desafio é fintfimfidante e respostas fimedfiatas são 

fimprovávefis, mas as conversas devem começar, e essa Cúpufla 

poderfia finficfiar a fformuflar as questões.
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novos paradfigmas econômficos, camfinhos e poflítficas 

para o aflcance de meflhores desffechos para as pes-

soas, o pflaneta e a prosperfidade (PAINEL 11).

Pequenas e médfias empresas

Mufitos dos debates sobre novos modeflos de negó-

cfios centram-se nos prfincfipafis atores e sua finfluêncfia 

findevfida na governança em nívefis nacfionafl e gflobafl. 

No entanto, é fimportante refiterar que a grande mafio-

rfia dos atores prfivados que cufltfiva, processa, dfistrfi-

bufi e vende aflfimentos são empresas de pequeno 

ou médfio porte que têm pouca finfluêncfia sobre as 

condfições sob as quafis operam. Mufitos estão flutando 

para obter flucro e veem os flados posfitfivo e negatfivo 

dos aflfimentos não saudávefis   (PAINEL 12).

Se as pessoas que trabaflham no sfistema aflfimentar 

estão flutando para ganhar a vfida, o esfforço extra 

e o rfisco de mudar seus negócfios vofltando-os para 

aflfimentos mafis saudávefis   é um fluxo que efles não 

podem pagar.

Mecanfismos vofltados à socfiedade cfivfifl para 

reorfientar mercados e corporações

A socfiedade cfivfifl pode potencfiaflmente envfiar sfinafis 

ffortes e transfformadores para a findústrfia se um 

grupo suficfientemente grande de consumfidores 

provocar uma mudança radficafl ao demandar produ-

tos saudávefis   e sustentávefis   e ao rejefitar produtos 

não saudávefis. Isso raramente ocorre, mas não é 

fimpossívefl com o uso das mídfias socfiafis, que permfite 

a dfissemfinação vfirafl da finfformação.

PAINEL 12: A EXPERIÊNCIA DAS PESSOAS – O DESAFIO DE UM DONO DE LOJA INDIANO EM VENDER ALIMENTOS MAIS 

SAUDÁVEIS

Nós começamos esta floja há cerca de 27 anos. Eu costumava 

ajudar meu pafi quando crfiança, durante os dfias de escofla. 

Eu sempre gostefi que meu pafi estocasse os fitens novos que 

chegavam, como boflachas, chocoflates, reffrfigerantes e doces. Eu 

sabfia quaflquer cofisa reflacfionada à floja, e eu também ganhava 

a mfinha parte. A mafiorfia dos meus amfigos da escofla adorava fir 

à nossa floja, porque tínhamos uma grande varfiedade de fitens 

para as crfianças. Depofis de me fformar, eu assumfi a floja, já que 

tínhamos expandfido e meu pafi começara a admfinfistrar uma 

padarfia próxfima.

Assfim como meu pafi, eu também me certfifico que dfispomos 

dos produtos mafis recentes na floja, pofis sefi que meus cflfientes, 

especfiaflmente as crfianças, estão atentos a toda novfidade 

que aparece no mercado. Por exempflo, aflgumas empresas 

crfiaram o concefito de vender chocoflates dentro de brfinquedos 

sofistficados. Aflém dfisso, empresas de boflachas utfiflfizam rótuflos 

com personagens de desenhos anfimados ffamosos, que as 

crfianças gostam de coflecfionar. Indústrfias que vendem bebfidas 

adoçadas dão canecas grátfis se você comprar uma mafior, o 

que pode atrafir crfianças. Dfispor desses produtos garante boas 

vendas e flucros para nós. Na verdade, aflgumas empresas nos 

dão beneffícfios se excedemos a meta mensafl de vendas.

Tenho educação e conscfiêncfia de que, embora esses produtos 

sejam gostosos, a mafiorfia desses aflfimentos não são saudávefis, 

porque são processados e rficos em açúcar e gordura. Percebfi 

mafis fisso quando meus fiflhos começaram a demandar esses 

produtos com ffrequêncfia. Crescfi comendo esses aflfimentos 

porque estavam prontamente dfisponívefis para mfim, mas 

agora mfinha esposa e eu temos dfificufldade em convencer 

nossos fiflhos a comer comfida casefira saudávefl, ffrutas e 

verduras. Mfinha fiflha se torna cada vez mafis conscfiente da 

saúde confforme cresce, mas meu fiflho preffere comer boflachas, 

massas e doces em vez de comfida casefira.

Se eu tfivesse que escoflher entre opções saudávefis   e não 

saudávefis, eu flançarfia mão de  uma mfistura de ambas. 

Na verdade, temos vendfido os thepfla [um pão achatado 

saudávefl popuflar na cozfinha findfiana ffefito de ffoflhas ffrescas 

de ffeno-grego], os phaphras [ffefito de ffarfinha de grão-de-bfico 

e sementes de carambofla] e os produtos à base de masafla 

oats, que são um sucesso entre nossas cflfientes ffemfinfinas. Não 

posso vender excflusfivamente opções saudávefis, pofis não há 

compradores suficfientes.

Para obter flucro, tenho que garantfir a presença no estoque dos 

produtos de prefferêncfia dos cflfientes. Se a demanda por comfida 

saudávefl aumentar, os donos das flojas ffarão uma mudança 

nessa dfireção.

Contrfibufição de Rajfi Devarajan, Fundação de Saúde Púbflfica da 

Índfia e Centro de Controfle de Doenças Crônficas, Nova Deflhfi, Índfia, 

a partfir de entrevfistas com proprfietárfios de flojas em Deflhfi.
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As organfizações da socfiedade cfivfifl também podem 

exercer finfluêncfia na responsabfiflfização ffazendo 

parte dos sfistemas de monfitoramento e benchmar-

kfing.277 Por exempflo, os reflatórfios da ATNI avaflfiaram 

as poflítficas, prátficas e dfivuflgações reflacfionadas à 

nutrfição de mufitas companhfias transnacfionafis de 

aflfimentos e bebfidas;249 e a Oxffam dfivuflgou o reflató-

rfio Por Trás das Marcas *, que monfitorou as poflítficas 

do sfistema agrícofla de mufitas dessas empresas de 

aflfimentos e bebfidas. No entanto, essas fferramentas 

afinda não fforam ampflamente apflficadas em dfifferen-

tes mercados e setores para monfitorar outros atores 

do sfistema aflfimentar, como varejfistas de aflfimentos 

transnacfionafis e cadefias de restaurantes, e não 

abordam todos os aspectos reflevantes da atfivfidade 

poflítfica corporatfiva e do fimpacto sobre a obesfidade e 

a desnutrfição.278

* Para Por Trás das Marcas, acesse:  

https://www.oxffam.org.br/por-tras-das-marcas
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Aprendendo com as mudanças socfiafis 
anterfiores

Nesta seção, ffocamos em flfições aprendfidas de ações 

em saúde púbflfica que fforam fimpflementadas por 

mefio de processos de mudança socfiafl. Mufitas deflas 

se apflficam à Sfindemfia Gflobafl, mas várfios exempflos 

reflacfionados à obesfidade fiflustram o potencfiafl desses 

esfforços para uma apflficação mafis ampfla. Mudar os 

ambfientes obesogênficos é ffundamentafl para reduzfir 

a obesfidade. A reaflfização dessa tareffa exfigfirá mudan-

ças ampflas e sustentadas em poflítficas, crenças e 

prátficas dentro e entre várfios setores da socfiedade. 

O ffoco nos sfistemas subjacentes e nos ffatores finstfitu-

cfionafis que contrfibuem para ambfientes não saudá-

vefis também reconhece os desafios que findfivíduos, 

ffamíflfias, comunfidades e popuflações enffrentam para 

aflcançar um peso saudávefl enquanto expostos a uma 

enxurrada constante de estímuflos para comer em 

excesso e vfiver de modo sedentárfio.279 O potencfiafl 

trazfido por mudanças duradouras vofltadas ao com-

portamento dos findfivíduos, em nívefl popuflacfionafl, 

apresenta sérfias flfimfitações, consfiderando a ausêncfia 

de mudanças ambfientafis generaflfizadas.19

Esfforços de mudança socfiafl que enffocam apenas a 

obesfidade podem refforçar atfitudes negatfivas sobre 

pessoas com obesfidade, que são comuns em mufitos 

países e, taflvez paradoxaflmente, eflas podem aumen-

tar com a eflevação da prevaflêncfia da obesfidade.280 

Combfinar esfforços de prevenção da obesfidade, de 

combate à desnutrfição e de manejo das mudanças 

cflfimátficas, como parte da Sfindemfia Gflobafl, aju-

dará a evfitar esse rfisco. O concefito de fintervenções 

ffurtfivas281 ffofi proposto para mostrar que outros 

movfimentos socfiafis envoflvfidos em ações vofltadas a 

mudanças cflfimátficas, sustentabfiflfidade, comunfida-

des habfitávefis, ruas seguras, justfiça socfiafl, dfirefitos 

humanos, dfirefitos dos anfimafis e soberanfia aflfimentar 

têm o potencfiafl de contrfibufir para a prevenção da 

obesfidade. A conscfiêncfia de que a pressão socfiafl 

por mudanças reflacfionadas a determfinada questão 

possa beneficfiar outras questões ampflfia a base de 

apofio à mudança.

Mudança socfiafl e saúde púbflfica

Desafios socfiafis, ambfientafis e de saúde compflexos 

têm sfido abordados com sucesso por mefio de pro-

cessos de mudança socfiafl, flevando a transfformações 

cuflturafis em vaflores e a ações de poflítficas púbflficas, e, 

assfim, aflterando os comportamentos da popuflação. 

Estudos de casos de controfle de tabaco, áflcoofl, nutrfi-

ção finffantfifl, armas e segurança no trânsfito offerecem 

finsfights sobre como a pressão ffofi apflficada para aflcan-

çar ações governamentafis que affetassem o compor-

tamento das pessoas (TABELA 3). Essas mudanças têm 

sfido mufitas vezes o resufltado de ações cofletfivas, que 

promoveram a transfformação de finstfitufições socfiafis 

e a redfistrfibufição de poder e recursos, desafiando 

crenças e normas socfiafis ampflamente mantfidas ao 

flongo de anos ou décadas.282 Os movfimentos socfiafis 

e as redes da socfiedade cfivfifl geraflmente se fformam 

em torno de vaflores, fidefias e finteresses compartfi-

flhados, que evofluem ao flongo do tempo e flevam a 

agendas comuns e a ações unfificadas.168,283 É mafis 

provávefl que os movfimentos e as redes cresçam ao 

enquadrarem os probflemas de manefira que repercu-

tam entre seus apofiadores e audfiêncfias externas.284 

O enquadramento eficfiente pode transmfitfir a natu-

reza e gravfidade de um determfinado probflema, os 

custos de fignorá-flo e os beneffícfios de tomar medfidas 

para flfidar com efle. Aflguns enquadramentos podem 

ter ampfla repercussão cuflturafl (por exempflo, mfinfi-

mfizar os danos às crfianças), enquanto outros podem 

se aflfinhar mafis às crenças e símboflos cuflturafis 

domfinantes de uma determfinada flocaflfidade, como a 

recuperação da soberanfia aflfimentar flocafl, a recons-

trução de sfistemas aflfimentares e prátficas cuflturafis 

findígenas, e a rejefição das finvasões de cadefias de ffast 

ffood estrangefiras.168

Embora aflgumas cuflturas toflerem ou mantenham 

atfitudes posfitfivas em reflação a tamanhos corporafis 

mafiores, o que predomfina em mufitas socfiedades são 

atfitudes negatfivas sobre pessoas com obesfidade. 

Nesses contextos, as pessoas com obesfidade podem 

ser submetfidas a rfidficuflarfização, dfiscrfimfinação ou 

outras fformas de desaprovação socfiafl, como cuflpá-

-flas por terem essa condfição, apesar do reconhecfi-

mento já bem estabeflecfido de que se trata de uma 

Mobfiflfizando a socfiedade cfivfifl
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doença.285 Comentárfios na mídfia podem pronta-

mente refforçar o vfiés de peso. O marketfing socfiafl e 

outras campanhas precfisam ser bem estudadas e 

avaflfiadas para que não exacerbem o vfiés socfiafl;286  

a evfidêncfia de conffrontar campanhas de marketfing 

socfiafl na Austráflfia, que mostram fimagens gráficas 

de gordura fintra-abdomfinafl, é que eflas podem ser 

effetfivas ao estfimuflar a mudança de comportamento 

sem exacerbar o vfiés socfiafl contra pessoas com 

obesfidade.287

Consfiderações estratégficas

As estratégfias empregadas por grandes corporações 

de aflfimentos e bebfidas para se opor às poflítficas de 

saúde púbflfica vofltadas à prevenção da obesfidade 

– por exempflo, poflítficas fiscafis, rotuflagem ffrontafl, 

reguflamentação da pubflficfidade de aflfimentos e bebfi-

das vofltada às crfianças – são semeflhantes àqueflas 

usadas pefla findústrfia do tabaco, que servfiram para 

crfiar uma bataflha entre a comunfidade de saúde e as 

grandes findústrfias. Embora seja fimportante respon-

sabfiflfizar essas corporações e reguflar suas prátficas, 

esses atores devem ser dfifferencfiados das empresas 

de aflfimentos de pequeno e médfio porte, que pode-

rfiam coflaborar com o processo de mudança socfiafl. As 

pesadas tátficas de flobby das findústrfias de aflfimentos 

e bebfidas processados contra os esfforços de preven-

ção de comunfidades e governos sfignfificam que essas 

empresas são vfistas como finfimfigas, e os movfimentos 

socfiafis em torno da prevenção da obesfidade extraem 

energfia dessa demonfização. 

Essa dfinâmfica tem sfido partficuflarmente vfisívefl nos 

casos de proposfição de fimpostos sobre bebfidas 

açucaradas. Assfim, as prátficas desse setor de aflfimen-

tos tornam-se causas prfimordfiafis da obesfidade e o 

prfincfipafl obstácuflo ao desenvoflvfimento de poflítficas 

de promoção da saúde aflfimentar.167,288 No entanto, 

comportamentos da findústrfia aflfimentícfia que susten-

tam a aflfimentação como ffundamentafl para a cufltura, 

as finterações socfiafis, a saúde e o bem-estar, aflém de 

contrfibufir para a prosperfidade econômfica, devem 

ser comemorados. Uma abordagem sfindêmfica que 

artficufle e fimpuflsfione mudanças nos sfistemas aflfimen-

tares que contrfibuam para a questão da obesfidade, 

como as mudanças cflfimátficas, será parte dessas 

sofluções.

Embora exfista potencfiafl para aflcançar o sfinergfismo 

entre as dfifferentes causas quando os envoflvfidos 

encontram um terreno comum para apofiar uns aos 

outros,289 aflgumas flfigações encontram conflfitos 

fideoflógficos ou tátficos. Por exempflo, em países de 

bafixa renda, a coexfistêncfia de obesfidade e desnu-

trfição e sua reflevâncfia para os sfistemas aflfimentares 

ffavorece ações comuns dfirecfionadas a ambos os 

probflemas. No entanto, os deffensores do combate à 

ffome podem ter aflfianças que ffacfiflfitem o recebfimento 

de doações de aflfimentos não saudávefis de mufitas 

daqueflas empresas de aflfimentos que são vfistas como 

probflemátficas peflos deffensores da prevenção da 

obesfidade. A acefitação do prfincípfio de que aflfimentos 

provfindos de doação devem ser saudávefis resoflverfia 

esse conflfito. 

Outro exempflo de conflfito semeflhante são as finfi-

cfiatfivas reflacfionadas à obesfidade que dependem 

da promoção de água engarraffada, em contrapo-

sfição a bebfidas açucaradas, ao mesmo tempo que 

os ambfientaflfistas se opõem à promoção de água 

engarraffada por razões ecoflógficas. Ambos os grupos 

podem encontrar um terreno comum, apofiando a 

ação do governo para garantfir a dfisponfibfiflfidade de 

água potávefl para o bem púbflfico.

Mobfiflfizando a demanda por mudanças

No sentfido mafis ampflo, a mudança socfiafl pode 

resufltar na finteração de mufitas fforças: adoção de 

novas tecnoflogfias, mudanças nas agendas governa-

mentafis e poflítficas, mudanças de flongo prazo nas 

condfições socfiafis (por exempflo, crescfimento econô-

mfico), eventos de curto prazo (por exempflo, desas-

tres naturafis) e mudanças nos sfistemas de crença, 

vaflores e normas. No entanto, a mudança também 

pode ser provocada por movfimentos socfiafis espon-

tâneos ou por mefio de ações cofletfivas mafis estrutu-

radas dfirfigfidas por organfizações da socfiedade cfivfifl 

que fincfidentaflmente ou deflfiberadamente aflteram 

a dfinâmfica socfiafl.290 A mudança socfiafl tem mafis 

chances de se manter quando os governos adotam 
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poflítficas abrangentes e estabeflecem finstfitufições que 

consagram os objetfivos da ação cofletfiva.291 Promover 

e sustentar mudanças é de suma fimportâncfia para 

assegurar meflhorfias de flongo prazo na saúde e no 

bem-estar das comunfidades.

Huang e coflaboradores292 enffatfizaram a fimportâncfia 

de uma estrutura combfinada top-down e bottom-up * 

para uma mudança socfiafl effetfiva, na quafl a pres-

são púbflfica fimpuflsfiona tanto as ações poflítficas do 

setor púbflfico quanto do setor prfivado em esfferas 

não reguflamentadas, reguflamentadas e flegfisflatfivas 

e estfimufla novos tfipos de finovação. A mobfiflfização 

por mefio de uma abordagem de bottom-up pode ser 

aflcançada por mefio de ações cofletfivas e movfimen-

tos poflítficos para desenvoflver estratégfias effetfivas 

e reprfiorfizar recursos para enffrentar a Sfindemfia 

Gflobafl.

Ações cofletfivas são ações tomadas em parcerfia ou de 

manefira coordenada para proteger o bem comum.293 

Essas ações requerem uma massa crítfica de pessoas 

afltamente engajadas e engenhosas, heterogenefidade 

de grupo, finterdependêncfia de atores e uma reflação 

dfireta entre o nívefl de contrfibufição e a busca de um 

bem comum bem definfido.294 Essas ações podem 

tomar a fforma de movfimentos socfiafis e envoflver 

coaflfizões, redes e outras estruturas que surjam entre 

findfivíduos e organfizações preocupados com uma 

questão socfiafl.

Até o momento, não exfiste nenhum movfimento 

socfiafl transfformador que dfiscuta a obesfidade. A ffaflta 

* Os termos se refferem a métodos de organfização de finfformações a serem 

utfiflfizadas em dfiversos campos que necessfitam de uma estrutura flógfica capaz 

de ffacfiflfitar a admfinfistração do todo, de modo que se estabefleça, no finafl, um 

sfistema de prfiorfidades e hfierarqufia de ações.

O termo top-down pode ser traduzfido como “de cfima para bafixo” e sua 

essêncfia fimpflfica em dfivfidfir os processos para utfiflfizar essa ffragmentação e 

tornar a compreensão de cada parte que compõem um todo mufito mafis ffácfifl 

de ser reaflfizada. Já Bottom-up traz o sfignfificado de uma abordagem reaflfizada 

“de bafixo para cfima”. Efla consfiste em um processo de anáflfise e descrfição dos 

eflementos mafis básficos para fformar um resufltado mafior.

A findústrfia usa as duas fidefias em seus processos de desenvoflvfimento de 

produtos, subdfivfidfindo as partes de determfinado projeto para aumentar sua 

eficácfia de uso e compreender suas flfimfitações ou finficfiando peflos componen-

tes necessárfios que firão compô-flo a fim de saber o que pode ser ffefito com os 

recursos dfisponívefis no mercado.

de estratégfias comuns pode dfivfidfir os deffensores. 

Por exempflo, os grupos que promovem a amamen-

tação têm pouco em comum com os deffensores 

da atfivfidade ffísfica. Aflém dfisso, a estfigmatfização e a 

cuflpabfiflfização de sfi próprfio podem contrfibufir para 

os desafios da fformação de grupos de deffesa do 

pacfiente. No entanto, em várfios conseflhos ou coaflfi-

zões que surgfiram recentemente, o pacfiente deffende 

o trabaflho conjunto com profissfionafis de saúde e 

pesqufisa para educar o púbflfico sobre a obesfidade, 

apofiar poflítficas que garantam o pagamento de 

tratamentos baseados em evfidêncfias e deffender a 

eflfimfinação do vfiés de peso e da dfiscrfimfinação.

Movfimentos poflítficos

Esfforços fimportantes e artficuflados sob a fforma de 

campanhas coordenadas e dfirfigfidas por grupos de 

deffesa do consumfidor (por exempflo, organfizações 

não governamentafis ou da socfiedade cfivfifl) que 

fincfluem o engajamento dos consumfidores podem 

ser vfistos como movfimentos poflítficos. Movfimentos 

poflítficos crfiam pressão poflítfica, movem a opfinfião 

púbflfica e ffazem flobby em nome da saúde púbflfica. 

Exempflos desses movfimentos fincfluem campanhas 

de controfle do tabaco, segurança automotfiva, uso 

obrfigatórfio de capacetes de bficficfleta e profibfição do 

amfianto, DDT e outros produtos químficos nocfivos 

ao mefio ambfiente. Esse tfipo de deffesa na área da 

obesfidade está mufito bem desenvoflvfido em reflação 

às empresas de aflfimentos e bebfidas, cujo modeflo 

de negócfios opõe-se dfiretamente às medfidas reco-

mendadas para a prevenção da obesfidade.167,288 O 

movfimento exfige mudanças poflítficas e é ffortaflecfido 

peflas cfiêncfias médficas e da saúde púbflfica e por orga-

nfizações da socfiedade cfivfifl para enffrentar o poder 

corporatfivo e seus ampflos recursos econômficos.

As quatro estratégfias essencfiafis usadas peflos movfi-

mentos de deffesa poflítfica são generaflfizávefis ao ffocar 

a obesfidade. Essas estratégfias fincfluem: (1) ffortafle-

cer-se a partfir de evfidêncfias cfientíficas; (2) expor 

o drama humano da sfituação, fincflufindo os custos 

econômficos e como o probflema se agravará no 

ffuturo, para crfiar urgêncfia para a mudança; (3) expor 
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as prfincfipafis causas do probflema (por exempflo, 

mudanças no suprfimento de aflfimentos e padrões de 

comercfiaflfização de aflfimentos para certos produtos) 

para promover uma fforte voz púbflfica; e (4) apresen-

tar ações específicas e vfiávefis. As ações propostas 

para prevenção da obesfidade geraflmente fincfluem 

reguflamentações para proteger as crfianças da 

comercfiaflfização de aflfimentos não saudávefis, crfiação 

de ambfientes aflfimentares saudávefis   nas escoflas, 

medfidas fiscafis, rotuflagem ffrontafl cflara nas emba-

flagens para os consumfidores, meflhorfia no acesso 

a aflfimentos ffrescos, saudávefis   e dfisponívefis.295 Um 

movfimento poflítfico bem-sucedfido deve fincflufir uma 

grande varfiedade de grupos cfivfis de áreas dfiver-

sas, como os que trabaflham em nutrfição, dfirefitos 

das crfianças, proteção ambfientafl, aquefles que 

representam pequenos agrficufltores e aquefles que 

flutam contra a ffome. Como a cfiêncfia e a fintegrfidade 

cfientífica são ffundamentafis para o combate à obesfi-

dade, o movfimento também deve fincflufir socfiedades 

acadêmficas, pesqufisadores findfivfiduafis e assocfiações 

profissfionafis de saúde. Legfisfladores e as partes 

finteressadas da socfiedade cfivfifl também devem ser 

mobfiflfizados no esfforço para ganhar o debate em 

termos de opfinfião púbflfica.

A mudança socfiafl e os flíderes poflítficos com ffunções 

na socfiedade cfivfifl, na poflítfica e no setor prfivado 

devem mobfiflfizar a partficfipação atfiva de todos os 

estratos das socfiedades-aflvo, fincflufindo os pobres e 

desffavorecfidos, que provaveflmente serão os mafis 

gravemente affetados pefla Sfindemfia Gflobafl.

Impflficações

Os esfforços de mudança socfiafl effetfivos e sustentá-

vefis   vfisam aos prfincfipafis medfiadores da mudança 

e podem ser fimpuflsfionados por uma combfinação 

de ações cofletfivas, tomadas em várfios nívefis, para 

gerar e exprfimfir a demanda da socfiedade cfivfifl para 

finfluencfiar estruturas de governança, findústrfia e 

coflaborações fintersetorfiafis (PAINEL 13). Assfim, dfimfi-

nufir a prevaflêncfia da obesfidade requer um ffoco na 

crfiação de um ímpeto para a mudança socfiafl com 

metas, como a redução da desnutrfição e a mfitfigação 

das mudanças cflfimátficas, que compartfiflham desafios 

comuns de finércfia poflítfica.

Influêncfias cuflturafis e abordagens 
findígenas

Não haverá progresso no enffrentamento da 

Sfindemfia Gflobafl sem que os contextos socfiocufl-

turafis sejam flevados em consfideração. Prfimefiro 

examfinamos fisso a partfir da perspectfiva dos deter-

mfinantes socfiocuflturafis da obesfidade e, depofis, 

examfinamos mafis ampflamente como a Sfindemfia 

Gflobafl affeta povos findígenas e tradficfionafis (daqufi 

em dfiante denomfinados povos tradficfionafis), e como 

sua herança de conhecfimentos pode ser uma fforça 

para o renascfimento em suas próprfias comunfidades, 

ffornecendo as bases para o pensamento do sécuflo 21 

para enffrentar a Sfindemfia Gflobafl.

Determfinantes socfiocuflturafis da obesfidade

As varfiações enormemente ampflas na prevaflêncfia da 

obesfidade entre os países estão fintfimamente refla-

cfionadas às grandes dfifferenças exfistentes entre as 

cuflturas. Apesar de haver mufitas dfifferenças evfiden-

tes reflacfionadas à obesfidade, como cuflfinárfia, uso de 

aflfimentos em momentos de socfiaflfização, percepção 

do tamanho do corpo, moda e vaflor confferfido à atfivfi-

dade ffísfica, surpreendentemente há pouca pesqufisa 

sobre esses determfinantes em comparação com 

estudos sobre determfinantes genétficos, metabóflficos 

e comportamentafis. 

Há também característficas cuflturafis flatentes menos 

vfisívefis que fforam desenvoflvfidas e medfidas em cerca 

de 90 países.296 Exfistem assocfiações sfignfificatfivas 

entre essas dfimensões quantfitatfivas da cufltura e 

as trajetórfias do IMC ao flongo de 40 anos.1 Anáflfises 

ecoflógficas preflfimfinares sugerem que um IMC mafis 

aflto está sfignfificatfivamente assocfiado a socfiedades 

que têm uma mafior conscfiêncfia e fintoflerâncfia a 

desfiguafldades (dfistâncfia de poder menor), uma vfisão 

de mundo mafis findfivfiduaflfista do que cofletfiva, menor 

toflerâncfia ao desconhecfido e ao dfifferente (mafior 
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prevenção de fincertezas), uma orfientação mafis 

conservadora e tradficfionafl (orfientação mafior a curto 

prazo), uma orfientação mafis competfitfiva e baseada 

em dfinhefiro (mafior mascuflfinfidade) e uma mafior 

satfisffação de flazer e prazer com menos restrfições 

(mafior finduflgêncfia). Juntas, as sefis dfimensões cufltu-

rafis expflficam mafis de 50% da varfiâncfia do IMC médfio 

entre os países ao flongo dos 40 anos. Mafis pesqufisas 

são necessárfias para expflorar essas dfimensões cufltu-

rafis e desenvoflver uma teorfia coerente sobre como 

os ffatores cuflturafis modfificam os effefitos dos ffatores 

da obesfidade gflobaflmente reconhecfidos entre as 

dfifferentes nações.

Várfios estudos finternacfionafis comparando as dfiffe-

renças na percepção do tamanho do corpo fforam 

reaflfizados, e os effefitos dos processos de acuflturação 

no peso corporafl dos fimfigrantes também receberam 

aflguma atenção.297 Em gerafl, quando os mfigrantes 

de países de bafixa renda mudam para países de 

mafior renda, efles se acuflturam na cufltura anfitrfiã, e o 

rfisco de obesfidade aumenta.298 Os effefitos adficfionafis 

que a coflonfização e a margfinaflfização da socfiedade 

provocaram sobre as popuflações findígenas também 

os predfispõem a uma mafior obesfidade.299–301 Mufitas 

outras dfimensões da cufltura exfigem mafis atenção 

de pesqufisas, como atfitudes cuflturafis em reflação à 

comfida, os effefitos da reflfigfião, finfluêncfias da mídfia, 

estfiflos parentafis cuflturafis e vaflores socfiafis coflocados 

na atfivfidade ffísfica e na partficfipação esportfiva.

PAINEL 13: A EXPERIÊNCIA DAS PESSOAS – FAZER A MUDANÇA LOCAL ACONTECER

Há 20 anos, ffufi secretárfio de saúde de Sorocaba, uma cfidade de 

aproxfimadamente 500 mfifl habfitantes, quando partficfipefi de uma 

apresentação do Agfita São Pauflo, um programa do Governo do 

Estado de São Pauflo. O programa enffatfizava os beneffícfios da 

prátfica de atfivfidade ffísfica moderada, como camfinhadas de 30 

mfinutos, peflo menos cfinco vezes por semana.

Ao reconhecer os beneffícfios do programa na prevenção e no 

controfle de doenças crônficas e na meflhorfia ffísfica, mentafl e da 

quaflfidade de vfida, fimpflementefi um programa de fincentfivo à 

prátfica de atfivfidade ffísfica em Sorocaba. Comecefi encorajando 

usuárfios da atenção básfica a andar. Pedfi a todas as Unfidades 

Básficas de Saúde (UBS) que crfiassem grupos de camfinhada 

com trefinamento de médficos, enffermefiros e auxfiflfiares de 

enffermagem. Os grupos tfinham um ou dofis ffuncfionárfios da 

UBS. Também estabeflecemos protocoflos de tratamento para 

hfipertensão e dfiabetes, em que todos os pacfientes fforam 

orfientados a andar peflo menos cfinco vezes por semana. 

Pacfientes com depressão também eram o púbflfico-aflvo.

Como afinda não tínhamos ffafixas especfificamente projetadas 

para camfinhar em nossas ruas, pedfi a um grupo de proffessores 

de educação ffísfica para descobrfir terrenos que ffossem  

pflanos e bem sfinaflfizados, offerecendo aos grupos mafis 

confforto e segurança na camfinhada. Os flíderes dos grupos de 

camfinhada fforam trefinados para ffornecer tareffas recreatfivas 

e motfivacfionafis, aflém da atfivfidade ffísfica em sfi. Os grupos 

cresceram. Aflguns tfinham centenas de partficfipantes, que 

fizeram amfizades e meflhoraram seu bem-estar socfiafl. Festas, 

pedfidos de partficfipação em desfifles cívficos e excursões para 

outras cfidades estavam entre as atfivfidades reaflfizadas peflos 

grupos de camfinhada. Meflhorfias sfignfificatfivas fforam percebfidas 

peflos profissfionafis de saúde envoflvfidos, prfincfipaflmente entre 

os fidosos, que meflhoraram suas habfiflfidades, mostraram-se 

mafis ffeflfizes e reduzfiram seus medficamentos.

O meflhor controfle da hfipertensão e dfiabetes reduzfiu as 

hospfitaflfizações por dfiabetes e acfidente vascuflar cerebrafl, de 

acordo com dados do Governo Federafl.

Esses resufltados flevaram os grupos a soflficfitar a construção de 

trfiflhas para camfinhadas, parques e áreas verdes na cfidade, 

mostrando que, se as pessoas sentfirem que podem meflhorar 

sua quaflfidade de vfida com meflhorfias no espaço urbano, eflas 

começarão a exfigfir.

Todos os anos, reaflfizamos uma camfinhada ao redor de 

Sorocaba que dura 24 horas. Mfiflhares de pessoas partficfipam, 

com grupos que fincfluem secretarfias munficfipafis, jovens 

mfiflfitares, bombefiros, unfiversfidades e outras finstfitufições.

O programa Agfita São Pauflo, que trefinou mfiflhares de 

profissfionafis de saúde, promoveu um movfimento socfiafl em 

que as pessoas se conscfientfizaram da fimportâncfia da atfivfidade 

ffísfica para uma vfida saudávefl. O programa contrfibufiu para a 

redução e o controfle das doenças crônficas a custo pratficamente 

zero para a popuflação por mefio da prátfica de atfivfidade ffísfica.

Contrfibufição de Dr. Vfitor Lfippfi, médfico e atuaflmente deputado 

ffederafl.
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Povos findígenas e tradficfionafis e a Sfindemfia Gflobafl

A ONU estfima que mafis de 370 mfiflhões de pessoas 

autodecflaradas findígenas e povos trfibafis vfivem em 

cerca de 90 países, representando ao redor de 5 mfifl 

cuflturas dfifferentes. Apesar de constfituírem apenas 

5% da popuflação mundfiafl, são responsávefis   por 15% 

das popuflações de bafixa renda do mundo.302,303 Com 

a redução da oportunfidade de rendfimentos vfiávefis, 

efles representam cofletfivamente os effefitos graves 

da pobreza e das dfisparfidades gflobafis, fincflufindo 

afltas taxas de obesfidade e desnutrfição, bem como 

perda de seus terrfitórfios tradficfionafis e estfiflos de vfida 

por causa das mudanças cflfimátficas.302,303 Os povos 

tradficfionafis são de especfiafl finteresse não apenas 

porque estão desproporcfionaflmente soffrendo com 

a Sfindemfia Gflobafl, mas também porque efles têm 

conhecfimentos, entendfimentos e prátficas tradficfio-

nafis que podem contrfibufir para o enffrentamento 

desses desafios para seu próprfio povo e de fforma 

mafis ampfla.

Os povos tradficfionafis são guardfiões de mufitos 

saberes tradficfionafis, fincflufindo o conhecfimento da 

finestfimávefl bfiodfiversfidade de pflantas e anfimafis nos 

ecossfistemas que ffundam o conhecfimento gflobafl 

de sfistemas aflfimentares, medficamentos e ecossfiste-

mas.302 No entanto, em todo o mundo, esses povos 

experfimentaram a desaproprfiação e destrufição de 

suas terras e terrfitórfios tradficfionafis.304 Os effefitos 

mafis graves das mudanças cflfimátficas documentados 

encontram-se nas terras ocupadas e dependentes 

dos povos tradficfionafis. Exempflos fincfluem nívefis 

dfimfinuídos de geflo no mar nos terrfitórfios finuítes 

do Ártfico cfircumpoflar, que reduzem a aqufisfição de 

aflfimentos tradficfionafis; desertfificação extrema e seca 

em regfiões subsaarfianas e da Áffrfica Orfientafl, que 

comprometem a vfiabfiflfidade da crfiação de rebanho; 

e o aumento do nívefl do mar nas zonas costefiras das 

fiflhas do Pacífico, que finundam áreas agrícoflas tradfi-

cfionafis.303 Os povos tradficfionafis que vfivem em países 

de aflta renda também apresentam afltas taxas de 

obesfidade e DCNTs, em comparação a outros grupos 

étnficos nesses países. Nos países de médfia e bafixa 

renda, os povos tradficfionafis também apresentam 

taxas mafis afltas de subnutrfição e desnutrfição crô-

nfica,299 aflém de obesfidade e DCNTs.

Aprendendo com as abordagens tradficfionafis das 

pessoas para a ação sfistêmfica 

O conhecfimento dos povos tradficfionafis contém 

mufitas das chaves para aprendermos como enffren-

tar a Sfindemfia Gflobafl. Cufidar do mefio ambfiente, 

acoflhendo e usando de fforma sustentávefl os recur-

sos da natureza e as reflações ecoflógficas entre as 

comunfidades e seus ambfientes, crfia uma responsa-

bfiflfidade cofletfiva pefla rfiqueza comum que o pflaneta 

proporcfiona. O renascfimento dos concefitos, saberes 

e prátficas dos povos tradficfionafis em todo o mundo 

poderfia ffornecer um recurso gflobafl poderoso e uma 

base para o pensamento do sécuflo 21 no sentfido de 

substfitufir os concefitos extratfivfistas, poflufidores, findfi-

vfiduaflfistas e materfiaflfistas, que estão fimpuflsfionando 

a Sfindemfia Gflobafl. Indfivíduos e comunfidades já estão 

utfiflfizando essas abordagens tradficfionafis para meflho-

rar a saúde de sfi mesmos, de suas comunfidades e de 

seus ambfientes (PAINEL 14).

A documentação e apflficação desse conhecfimento 

tradficfionafl deve ser uma meta gflobafl, merecedora 

de finvestfimentos substancfiafis para que os cfientfis-

tas findígenas apofiem os dfirefitos das popuflações 

ao patrfimônfio, à saúde e ao bem-estar e, por mefio 

defles, o bem-estar do pflaneta. O concefito firoquofis 

de gestão de sete gerações exfige que a atuafl gera-

ção de seres humanos vfiva e trabaflhe em beneffícfio 

da sétfima geração no ffuturo. A Comfissão propõe a 

crfiação de um Fundo de Sete Gerações para a Cfiêncfia 

dos Povos Tradficfionafis a fim de construfir uma pfla-

tafforma finternacfionafl de conhecfimento dos povos 

tradficfionafis para a tomada de decfisões e ações para 

as próxfimas sete gerações. Ressuscfitar o saber dos 

povos tradficfionafis sobre sfistemas aflfimentares sus-

tentávefis, o uso da bfiodfiversfidade, vfisões de mundo 

e abordagens cofletfivas não apenas ffortaflecerão sua 

capacfidade de enffrentar os desafios para seu próprfio 

povo, mas também ffornecerá camfinhos para toda 

a humanfidade encontrar os desafios da Sfindemfia 

Gflobafl.
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Ações baseadas na comunfidade

O cflássfico concefito de “Pense gflobaflmente, aja flocafl-

mente” que converte probflemas gflobafis em ações 

comunfitárfias poderfia ser apflficado à Sfindemfia Gflobafl 

com a adfição de “reorfientar sfistemas”. As pessoas 

podem aflavancar meflhor ações findfivfiduafis dentro 

de sua escofla, mercearfia ou flocafl de trabaflho com 

pequenas mudanças do que podem no sfistema edu-

cacfionafl, no sfistema aflfimentar ou nas empresas em 

gerafl para grandes mudanças. No entanto, mufitas 

pequenas mudanças nas comunfidades podem se 

transfformar em mudanças socfiafis mafis ampflas, espe-

cfiaflmente se as ações flocafis se espaflharem crfiando 

cficflos vfirtuosos de aprendfizagem mútua entre as 

comunfidades. Esta seção fiflustra abordagens contem-

porâneas para reduzfir a obesfidade finffantfifl, mos-

trando que há evfidêncfias crescentes e experfiêncfias 

sobre como atfivar mudanças nos sfistemas que sejam 

reflevantes para a Sfindemfia Gflobafl.

Intervenções anterfiores para prevenção de ganho 

de peso não saudávefl na finffâncfia reflataram effefitos 

varfiávefis, com pouca evfidêncfia de sustentabfiflfidade 

a flongo prazo de programas ou effefitos.305,306 Essas 

fintervenções estão passando por uma evoflução no 

desenho e concefitos com o crescfimento com um 

grau mafis eflevado e abordagens orfientadas para a 

compflexfidade. Nós caracterfizamos e comparamos 

três tfipos gerafis de abordagens (TABELA 4) e depofis 

mostramos várfios exempflos reflatfivamente bem 

desenvoflvfidos de abordagens baseadas em sfiste-

mas do estado de Vfictorfia, Austráflfia. As tfipoflogfias 

descrfitas na TABELA 4 são categorfias e característficas 

gerafis e é fimportante notar que quaflquer fintervenção 

comunfitárfia pode apresentar uma mfistura dessas 

abordagens.

No entanto, a mafiorfia dos estudos de prevenção da 

obesfidade em revfisões sfistemátficas são caracterfi-

zados como entrega de pacotes. Essa abordagem 

reffere-se a um pacote especfiaflfizado de finterven-

ções baseadas em evfidêncfias destfinado a aflterar 

os determfinantes proxfimafis da obesfidade, como 

conhecfimento, comportamentos e ambfientes flocafis, 

e é entregue com aflta fideflfidade de fimpflementação 

dentro de um projeto cfientífico robusto, como 

um ensafio randomfizado controflado de cfluster em 

ambfientes como escoflas. Os períodos de fintervenção 

costumam ser curtos, geraflmente de 1 a 2 anos para 

cofincfidfir com a duração dos projetos de pesqufisa 

financfiados, e poucas fintervenções são flevadas a 

outras partes do estado ou país, mesmo que sejam 

bem-sucedfidas na etapa de pesqufisa.

Aflguns estudos utfiflfizaram uma abordagem que abar-

cou a comunfidade como um todo e caracterfizaram 

suas fintervenções como capacfidade de construção 

da comunfidade,307 o que sfignfifica que se concentra-

ram em ações para apofiar a flfiderança comunfitárfia, 

mobfiflfizar recursos, aumentar as habfiflfidades da fforça 

de trabaflho, crfiar parcerfias e ffortaflecer o monfitora-

mento e a avaflfiação.308 A capacfitação crfia parcerfias 

mafis ffortes entre comunfidades de pesqufisa e pro-

fissfionafis e é mafis abrangente, fincflufindo múfltfipflas 

configurações, estratégfias e mafior duração. Esses 

projetos de pesqufisa geraflmente usam métodos qua-

se-experfimentafis e, portanto, têm vaflfidade finterna 

mafis ffraca (TABELA 4). Essa abordagem ffofi eficfiente 

na redução da obesfidade finffantfifl em aflgumas comu-

nfidades,309-311 provou ser sustentávefl e se espaflhou 

para áreas adjacentes,312 mas não ffofi effetfiva em 

outras comunfidades, como em adoflescentes do 

Pacífico.313-315

Ao reconhecer a obesfidade como um desffecho 

findesejado ou proprfiedade emergente de sfistemas 

compflexos e adaptatfivos, os métodos da cfiêncfia de 

sfistemas estão sendo cada vez mafis apflficados aos 

esfforços comunfitárfios de prevenção da obesfidade. 

Uma abordagem baseada em sfistemas para a pre-

venção da obesfidade começa com os atuafis sfistemas 

e contextos da comunfidade e trabaflha de fforma 

coflaboratfiva para entender os ffatores mufltfinívefis da 

obesfidade e para fidentfificar manefiras peflas quafis os 

sfistemas exfistentes podem ser usados   ou reorfienta-

dos para crfiar meflhores desffechos de saúde (TABELA 

4).316 Exfiste uma sérfie de métodos para apofiar a 

comunfidade por mefio desses processos,317 fincflufindo 

o desenvoflvfimento de mapas causafis em todos os 

estágfios de conceptuaflfização do sfistema e desenvofl-

vfimento de fintervenção, entrega e avaflfiação.
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Uma fimpflementação rufim é ffrequentemente cfitada 

como um grande fimpedfimento à effetfivfidade das 

fintervenções na comunfidade316,318 e uma mafior 

apflficação da cfiêncfia da fimpflementação pode ajudar 

a superar essas barrefiras. Foster-Ffishman319 fidentfi-

ficou uma sérfie de ffatores sfistêmficos, como socfiafl, 

econômfico, flfiderança, cufltura organfizacfionafl ou cflfima 

poflítfico que podem fimpedfir ou promover a fimpfle-

mentação. A consfideração deflfiberada desses ffatores 

dentro de uma abordagem de sfistemas compflexos 

pode otfimfizar a fimpflementação.320 Por exempflo, 

fferramentas desenvoflvfidas recentemente podem 

orfientar os processos de sensemakfing (processo peflo 

quafl as pessoas dão sentfido às suas experfiêncfias 

cofletfivas) para que as equfipes possam avaflfiar de 

fforma rotfinefira e sfistemátfica os desafios de fimpfle-

mentação e fidentfificar abordagens para orfientar a 

ação. O processo é congruente com sfistemas adapta-

tfivos compflexos, porque respefita a não flfinearfidade e 

é finteratfivo e ffocado no reflacfionamento.321

PAINEL 14: A EXPERIÊNCIA DAS PESSOAS – UMA ABORDAGEM MÃORI PARA A SAÚDE E O BEM-ESTAR HOLÍSTICOS

Doença cardfiovascuflar, dfiabetes, hfipertensão puflmonar 

prfimárfia, finsuficfiêncfia renafl. Meu pafi e meu firmão defixaram o 

ensfino médfio com 13 e 15 anos, respectfivamente, mas cada um 

poderfia flhe dfizer o que eram essas doenças. Não que fisso tenha 

ffefito mufito bem.

Meu pafi morreu aos 46 anos e meu firmão acabou de morrer 

de finsuficfiêncfia renafl. Efle tfinha 54 anos. Ambos soffrfiam 

de dfiabetes e obesfidade. Essa hfistórfia não é dfifferente 

das experfiêncfias de mufitos outros findígenas com DCNT. 

Ironficamente, em mufitas comunfidades mãorfi, offerecer 

hospfitaflfidade a outras pessoas quase sempre sfignfifica dfispor 

de grandes quantfidades de comfida de vaflor nutrficfionafl 

questfionávefl. Bebfidas açucaradas, cortes de carne baratos com 

aflto teor de gordura, áflcoofl, drogas e tabaco são comuns nas 

comunfidades mãorfi. Iflogficamente, as tentatfivas finstfitucfionafis 

de offerecer oportunfidades para meflhorar a saúde por mefio 

da offerta de aflfimentos com meflhor vaflor nutrficfionafl ou de 

finficfiatfivas vofltadas à comunfidade para a prátfica de atfivfidade 

ffísfica são mufitas vezes recebfidas com desprezo, porque a 

sugestão prfincfipafl é que a finstfitufição sabe o que é meflhor 

para os mãorfis (mafis do que efles mesmos). Da mesma fforma, 

mufitos respondem ao controfle externo com comportamentos 

autodestrutfivos para manter sua autorfidade.

Um grande número de mãorfis atuaflmente vfive em ambfientes 

urbanos. Mufitos defles ansefiam por uma reconexão com 

seus costumes ancestrafis, mas boa parte não consegue 

vfiajar reguflarmente para suas terras natafis e acaba segufindo 

prátficas convencfionafis à medfida que suas conexões trfibafis 

se enffraquecem. No entanto, escoflho acredfitar e espero que 

haja outra manefira de evfitar mortes prematuras, como as do 

meu pafi e meu firmão. Espero um camfinho a segufir que não 

dependa de conversas que não flevam a nada para que as ações 

aconteçam.

Quero um sfistema baseado na compreensão e na busca 

por saúde que seja centrado nos modos findígenas de obter 

conhecfimento. Quero uma abordagem para a saúde que seja 

ambfientaflmente centrada, com as pessoas sendo os benffefitores 

ao conhecer os flugares que deram fforça aos seus ancestrafis 

por mfiflênfios. Consequentemente, estou desenvoflvendo uma 

abordagem mãorfi para a saúde, conhecfida como Estrutura 

de Saúde Atua Matua Mãorfi, que é construída sobre o 

potencfiafl findígena, ou seja, ambfientaflmente centrada e a 

síntese dos camfinhos ancestrafis e das finterpretações mãorfi 

contemporâneas.

Atua são personfificações ambfientafis e guardfiões que gufiam 

o comportamento dos mãorfi contemporâneos, enquanto 

matua são suas contrapartes humanas. Atua Matua é uma 

fforma de resfistêncfia. Seu prfincfipafl finteresse é a busca do 

conhecfimento findígena, a redescoberta de novas fformas de 

oflhar para o passado para navegar o ffuturo. É provávefl que 

as respostas aos probflemas de saúde findígena já exfistam em 

suas comunfidades, mas tenham sfido abandonadas pefla nova 

fimagem da autossuficfiêncfia médfica, que affastou os costumes 

findígenas. Uma abordagem Atua Matua sugere que, para os 

mãorfi contemporâneos, é a síntese do antfigo e do novo, do 

pensamento findígena e não findígena, da refinterpretação do 

que nossos ancestrafis afirmavam e sua apflficação no momento 

atuafl que ffornecerão um camfinho a segufir. Afinafl, nosso povo 

vefio para uma nova terra para encontrar uma vfida meflhor, 

que fincfluía ambfientes que nunca havfiam vfisto antes. Nós 

aprendemos, nós sobrevfivemos, nós prosperamos. Nós fizemos 

fisso antes. Podemos ffazer fisso de novo.

 Contrfibufição de Dr. Ihfi Heke, especfiaflfista em saúde findígena e 

educação ao ar flfivre, Tomarata, Nova Zeflândfia.
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 Entrega do pacote Capacfitação Baseado em sfistemas

Pergunta de pesqufisa (effefitos) Quafl pacote de fintervenção ffuncfiona? O que ffuncfiona para quafl comunfidade?
O que ffuncfiona, para quafis sfistemas e 

em que contextos?

Pergunta de pesqufisa (processo)
Como o pacote pode ser meflhor fimpfle-

mentado com fideflfidade?

Como a capacfidade da comunfidade exfis-

tente pode ser meflhor construída?

Como os sfistemas exfistentes podem ser 

meflhor ffortaflecfidos? 

Quafl é a fintervenção?
Pacote de fintervenções findfivfiduafis e 

ambfientafis

Construfindo a capacfidade da 

comunfidade

Atfivando e reorfientando sfistemas 

exfistentes

Quem desenvoflve?
Especfiaflfistas em conteúdo que consufl-

tam especfiaflfistas flocafis

Especfiaflfistas flocafis e especfiaflfistas em 

conteúdo e processos

Especfiaflfistas flocafis ffacfiflfitados por espe-

cfiaflfistas em conteúdo e processos

Engajamento e papefl da comunfidade

Consufltado; cofimpflementar

 

Acfionado; coprojetar e fimpflementar Possuído; projetar e fimpflementar

Papefl dos especfiaflfistas Crfiar e cofimpflementar Co-projetar; apofiar a fimpflementação Facfiflfitar o projeto e a fimpflementação

Fonte de financfiamento usuafl

 

Organfismos de pesqufisa (finficfiado 

peflo finvestfigador) ou departamentos 

governamentafis

Organfismos de pesqufisa ou departa-

mentos governamentafis

Departamentos governamentafis ou 

comunfidades

Recursos apflficados à/ao Entrega de pacote
Capacfitação em organfizações 

comunfitárfias

Apofio de agentes de mudança em sfiste-

mas de aflavancagem

Projeto de avaflfiação
Ensafio controflado randomfizado, ensafio 

controflado randomfizado por cfluster

Ensafio controflado randomfizado por 

cfluster, quase-experfimentos

Quase-experfimentos, experfimentos 

naturafis

Medfições de avaflfiação IMC, ambfientes, † findfivíduos *
IMC, findfivíduos, ambfientes, 

comunfidade ‡

IMC, findfivíduos, ambfientes, comunfida-

de, sfistemas §

Prfiorfidade de fideflfidade Impflementação do pacote
Processo e reflacfionamentos na 

capacfitação

Processo e reflacfionamentos em sfiste-

mas de atfivação

Vaflfidade Interna: mafis fforte; externa: mafis ffraca Interna: moderada; externa: moderada Interna: mafis ffraca externa: mafis fforte

Apflficação para ação em escafla Margfinaflmente reflevante Prova de prfincípfio Dfiretamente apflficávefl

IMC = índfice de massa corporafl. * Por exempflo, comportamentos, atfitudes ou conhecfimento. † Por exempflo, ambfientes aflfimentares e de 

atfivfidade ffísfica nas escoflas. ‡ Por exempflo, capacfidade da comunfidade e prontfidão da comunfidade para mudar. § Por exempflo, redes socfiafis 

e dfinâmfica de sfistemas.

TABELA 4 

Característficas dos três tfipos gerafis de fintervenções 

para prevenção da obesfidade finffantfifl

Exempflos de abordagens de atfivação de sfistemas 

de Vfictorfia, Austráflfia

A Heaflthy Together Vfictorfia (HTV) ffofi um esfforço para 

apflficar abordagens de sfistemas à prevenção da 

obesfidade em nívefis poflítfico e comunfitárfio em todo o 

estado de Vfictorfia, na Austráflfia. Durante um mandato 

breve e únfico do governo do estado (2011–15), um 

aumento substancfiafl do financfiamento para preven-

ção, uma sóflfida experfiêncfia com prevenção, uma 

fforte flfiderança finteflectuafl dentro do Departamento 

de Saúde e uma flfiderança poflítfica soflfidárfia combfina-

ram para crfiar uma mudança radficafl nas abordagens 

de prevenção em Vfictorfia. Uma mudança de compro-

mfisso poflítfico e governamentafl acabou com o HTV no 

momento em que efle ganhava fimpuflso em nívefl flocafl 

e em todo o estado, dentro e aflém das áreas finficfiafis 

de fintervenção do HTV.

Esse crescente finteresse nas comunfidades vfitorfia-

nas por fintervenções de sfistemas e o fim da HTV 

defixaram um vácuo. Uma sérfie de parcerfias entre 

a comunfidade e a academfia cresceu para contfinuar 

os esfforços, mas de uma fforma mafis sfimpfles e com 

base na próprfia capacfidade, finteresse e competêncfia 

da comunfidade para ffazer mudanças nos sfistemas 

dentro de suas configurações. Essa abordagem 

cofletfiva da comunfidade gera coerêncfia e posfitfivfidade 

entre os profissfionafis de promoção da saúde, porque 

flhes dá fforça para se envoflver com outros setores 

(PAINEL 15), e pode finficfiar uma reorfientação dos sfiste-

mas, baseada na comunfidade, para outros aspectos 

da Sfindemfia Gflobafl.
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PAINEL 15: A EXPERIÊNCIA DAS PESSOAS – PROMOTOR DE SAÚDE BASEADO NA COMUNIDADE

Em 2014, flíderes de agêncfias que vfinham reaflfizando programas 

de prevenção da obesfidade há mufitos anos concordaram 

que as atfivfidades, da fforma como eram effetuadas, não 

estavam tendo um fimpacto na saúde de nossa comunfidade. 

Precfisávamos encontrar uma abordagem que aflavancasse 

nosso financfiamento governamentafl reflatfivamente pequeno 

com a finaflfidade de aflcançar meflhorfias de nívefl popuflacfionafl de 

flonga duração.

Descobrfimos que 38% dos nossos aflunos da escofla prfimárfia 

tfinham excesso de peso ou obesfidade e fisso refforçou 

nossa determfinação de agfir cofletfivamente e sem medo. A 

Unfiversfidade de Deakfin ffacfiflfitou a reaflfização de aflgumas 

oficfinas de mapeamento de sfistemas e, a partfir da excfitação 

crfiada na comunfidade, aumentamos o número de partficfipantes, 

com oficfinas menores em escoflas, flocafis de trabaflho e redes 

profissfionafis.

Nosso mapa de sfistemas demonstrou vfisuaflmente que, se você 

afltera um ffator, mufitos outros ffatores conectados se aflteram e 

mudam com efle.

Fofi como mágfica ver esses mapas sendo ffefitos. Os nívefis de 

energfia na safla aumentavam à medfida que os partficfipantes 

vfisuaflfizavam a compflexfidade das causas da obesfidade. Isso 

flevou ao compartfiflhamento da compreensão de que, se 

fizéssemos pequenas aflterações em mufitos desses ffatores, 

poderíamos gerar um fimpacto reafl. As conversas rapfidamente 

se vofltaram para o reconhecfimento de que não exfiste uma 

soflução mágfica, que toda a comunfidade precfisa trabaflhar 

em conjunto para resoflver o probflema e que dfifferentes 

partficfipantes podem usar o mapa para fidentfificar seus papéfis 

nas tomadas de ação. As atfitudes de cuflpar e juflgar os outros 

rapfidamente se dfissoflveram com essa responsabfiflfidade 

compartfiflhada.

O ponto crucfiafl ffofi que essa compreensão recém compartfiflhada 

da compflexfidade das causas da obesfidade flevou à capacfidade 

de fidentfificar ações concretas para finfluencfiar de fforma mafis 

eficfiente os sfistemas. O mafis excfitante para mfim ffofi que eu 

não poderfia ter prevfisto mufitas das ações que essas oficfinas 

produzfiram.

O effefito bofla de neve dentro da comunfidade tem sfido afinda 

mafis surpreendente. Estamos atuaflmente aprendendo com 

mudanças ffefitas dentro da comunfidade por pessoas que não 

estavam envoflvfidas ou conectadas às oficfinas finficfiafis.

Aprendfi que a flexfibfiflfidade e o controfle dos partficfipantes 

empoderam a comunfidade e ffornece a efles a responsabfiflfidade 

peflo probflema e pefla ação. O fforte ffoco na ação também 

repercutfiu bem entre os partficfipantes. Frequentemente, 

buscamos a opfinfião da comunfidade para pflanejar e eflaborar as 

prfiorfidades, mas raramente flhes atrfibuímos a responsabfiflfidade 

pefla soflução. Os partficfipantes reflataram que, ao se unfirem 

e compartfiflharem fidefias e compromfissos para agfir, efles se 

sentfiram apofiados, mafis corajosos e mafis ousados por ffazerem 

parte de uma estratégfia mafior.

Entre 2015 e 2017, observamos meflhorfias na atfivfidade ffísfica, no 

transporte atfivo, no consumo de ffrutas, verduras e flegumes 

e bebfidas açucaradas e a dfimfinufição do IMC de crfianças do 

ensfino prfimárfio. Embora seja mufito estfimuflante observar essas 

mudanças preflfimfinares, que camfinham na dfireção certa, para 

mfim, o mafis gratfificante ffofi compartfiflhar esses dados com a 

comunfidade. Ao ffazer fisso, percebfi que os partficfipantes se 

sentfiram afinda mafis empoderados e, não surpreendentemente, 

a próxfima onda de ações comunfitárfias já começou.

Contrfibufição de Janette Lowe, dfiretora executfiva da Parcerfia de 

Cufidados Prfimárfios Southern Grampfians Gfleneflg, Austráflfia.



Fortaflecer os sfistemas responsabfiflfização será ffun-

damentafl para garantfir que as poflítficas recomenda-

das sejam fimpflementadas para reduzfir a Sfindemfia 

Gflobafl. Para a obesfidade em partficuflar, mufitas poflítfi-

cas baseadas em evfidêncfias são recomendadas pefla 

OMS, fincflufindo os reflatórfios Endfing Chfifldhood Obesfity, 

que fforam aprovados em sucessfivas Assembflefias 

Mundfiafis da Saúde.22,322 Essas recomendações da 

OMS fformam a Account, que em termos de respon-

sabfiflfização sfignfifica o pflano de ação acordado e as 

responsabfiflfidades. No entanto, essas ações recomen-

dadas apenas fforam fimpflementadas gflobaflmente de 

fforma ffraca peflos prfincfipafis atores – prfincfipaflmente 

governos e empresas aflfimentares.2 As próxfimas 

etapas da responsabfiflfização são: tomar e compar-

tfiflhar a responsabfiflfidade por mefio de sfistemas de 

monfitoramento com um grau mafis eflevado mafis 

dfirecfionados.86

A Comfissão consfidera que o monfitoramento downs-

tream de findficadores de obesfidade, desnutrfição, 

mudanças cflfimátficas e suas consequêncfias é essen-

cfiafl para o rastreamento dos resufltados, mas o 

monfitoramento com um grau mafis eflevado, em nívefl 

de fimpflementação de poflítficas, também é essencfiafl 

para o ffortaflecfimento da responsabfiflfização. Não se 

pode esperar que um mfinfistro da Agrficufltura e sua 

equfipe sejam responsávefis pefla redução da obesfi-

dade, mas efles podem promuflgar poflítficas agrícoflas 

acordadas em dfireção a sfistemas aflfimentares saudá-

vefis, sustentávefis, equfitatfivos e prósperos. Exempflos 

de monfitoramento com um grau mafis eflevado para 

responsabfiflfização sobre poflítficas aflfimentares para 

obesfidade e DCNTs serão usados   para fiflustrar a 

abordagem que a Comfissão acredfita que deverfia ser 

apflficada mafis ampflamente para o enffrentamento da 

Sfindemfia Gflobafl.

Resufltados e monfitoramento dos 
ffatores de rfisco

A estrutura de monfitoramento da OMS 201 33 para 

o Pflano Gflobafl de Ação para Prevenfir e Controflar 

DCNTs 2013–202022 tem nove metas, duas das quafis 

estão expflficfitamente reflacfionadas à obesfidade: 

finterromper o aumento nas taxas de obesfidade e 

reduzfir a finatfivfidade ffísfica em 10% até 2025.323 O 

prfimefiro reflatórfio sobre o progresso das DCNTs, de 

2015,324 fincflufiu outros dez findficadores de progresso 

(por exempflo, estabeflecfimento de metas, reaflfização 

de exames de saúde, fimpflementação de estratégfia 

gflobafl, pflano de ação e fimpflementação de poflítfi-

cas para reduzfir dfietas não saudávefis) e o segundo 

reflatórfio de progresso, de 2017, fincflufiu mafis 19.325 Em 

2018, a Comfissão de Aflto Nívefl da OMS sobre DCNTs 

constatou que o avanço tem sfido flento e desfiguafl e 

pedfiu uma acefleração no progresso para abordar as 

DCNTs gflobaflmente em seu reflatórfio Tfime to Deflfiver.20 

Inffeflfizmente, a Decflaração Poflítfica subsequente, na 

Reunfião de Aflto Nívefl da ONU em DCNTs em setem-

bro de 2018, mostrou que os medfiadores do mundo 

estavam flonge de estar prontos para desenvoflver 

ações para reduzfir as DCNTs.326

O uso de trajetórfias modefladas para determfinar a 

prevaflêncfia de obesfidade em nívefl nacfionafl ajudou a 

preencher grandes flacunas de dados.1,33 Aflém dfisso, 

ffofi crfiado um banco de dados gflobafl sobre dfietas, 

para medfir dfietas de adufltos em todo o mundo (17 

ffatores dfietétficos extraídos de 1198 pesqufisas nutrfi-

cfionafis de 193 países).327 O Observatórfio Gflobafl de 

Atfivfidade Físfica* * desenvoflveu cartões de países 

sobre o status da atfivfidade ffísfica de adufltos, compfle-

mentando os bofletfins finfformatfivos da Actfive Heaflthy 

Kfids Gflobafl Aflflfiance ** para crfianças. Peflo menos 

102 cfidades em 53 países usam a Ferramenta de 

Avaflfiação e Resposta de Equfidade de Saúde Urbana 

da OMS 328 para anaflfisar os resufltados equfitatfivos da 

saúde urbana. Dofis reflatórfios gflobafis sobre (desfiguafl-

dades na) saúde urbana 329 fforam pubflficados conjun-

tamente pefla OMS e pefla ONU-Habfitat. Para mufitos 

países, a cofleta de dados básficos por mefio das 

pesqufisas de abordagem STEPwfise para a vfigfiflâncfia 

de ffatores de rfisco de doenças crônficas330, da OMS, é 

uma ação fimportante.

* Para o Observatórfio Gflobafl de Atfivfidade Físfica acesse:  

https://www.gflobaflphysficaflactfivfityobservatory.com/ (em fingflês)

** Para Actfive Heaflthy Kfids Gflobafl Aflflfiance, acesse:  

https://www.actfiveheaflthykfids.org/ (em fingflês)

Sfistemas de prestação de contas
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Monfitoramento com um grau mafis 
eflevado

Aflém de ffortaflecer afinda mafis os dados sobre resuflta-

dos, um monfitoramento com um grau mafis eflevado 

mafis consfiderávefl é necessárfio para as poflítficas, sfis-

temas e ambfientes de aflfimentação e atfivfidade ffísfica, 

a fim de aumentar a responsabfiflfização dos prfincfipafis 

atores por ações coordenadas. A OMS reaflfiza pes-

qufisas perfiódficas entre os Países-membros sobre a 

fimpflementação de ações para prevenfir DCNTs 331 e 

ações nacfionafis de nutrfição 332 por mefio de reposfitó-

rfios on-flfine, bancos de dados e mapas finteratfivos.333 

Mafis de 2700 documentos contendo metas, poflítficas 

e dfiretrfizes nacfionafis sobre DCNTs fforam envfiados 

peflos Países-membros à OMS.333 No entanto, as 

finfformações são autorreflatadas e bastante genérficas, 

e não são fincfluídas seções que examfinam especfifica-

mente os esfforços de monfitoramento abrangentes 

dos países.

A ausêncfia de monfitoramento com um grau mafis 

eflevado abrangente e findependente motfivou várfios 

grupos acadêmficos e ONGs a fintervfir, usando novos 

métodos para monfitorar poflítficas e ambfientes. 

A Rede Internacfionafl de Pesqufisa de Aflfimentos, 

Obesfidade e DCNTs, Pesqufisa, Monfitoramento e 

Apofio à Ação (INFORMAS) desenvoflveu métodos e 

findficadores para medfir e comparar ambfientes e poflí-

tficas aflfimentares entre países.8 Grupos de pesqufisa 

em mafis de 30 países estão atuaflmente fimpflemen-

tando móduflos de monfitoramento INFORMAS.

Um exempflo de uma comparação entre países do 

INFORMAS é mostrado na figura 5334, na quafl 11 

países usaram a mesma fferramenta INFORMAS com 

cerca de 47 findficadores para medfir a fimpflementa-

ção da poflítfica aflfimentar peflos governos nacfionafis. 

A Guatemafla teve a mafior proporção de poflítficas 

de fimpflementação de bafixíssfimo custo, enquanto 

o Chfifle possufi a mafior proporção de poflítficas no 

nívefl das meflhores prátficas finternacfionafis (figura 5). 

Em todos esses países, as cfinco prfincfipafis poflítficas 

aflfimentares ambfientafis recomendadas para a ação 

poflítfica peflo governo para preencher as flacunas de 

fimpflementação fidentfificadas fforam: fimpostos sobre 

aflfimentos não saudávefis, rotuflagem ffrontafl, afler-

tas sobre o conteúdo de nutrfientes em aflfimentos 

processados, restrfição da pubflficfidade de aflfimentos 

não saudávefis para crfianças e poflítficas aflfimentares 

saudávefis para escoflas.

O Fundo Mundfiafl de Pesqufisa sobre o Câncer cofleta 

exempflos de poflítficas de nutrfição fimpflementadas 

gflobaflmente em seu banco de dados NOURISHING e 

agora está expandfindo essa abordagem para atfi-

vfidade ffísfica e amamentação.335.336 A ATNI mede o 

progresso dos prfincfipafis ffabrficantes de aflfimentos e 

bebfidas no sentfido de crfiar ambfientes aflfimentares 

mafis saudávefis 249. O Reflatórfio Gflobafl de Nutrfição 

Mufito pouco, se aflgum Bafixo Médfio Aflto (= meflhor prátfica)
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FIGURA 5: BENCHMARKING DO NÍVEL 

DE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 

RECOMENDADAS PARA O AMBIENTE 

ALIMENTAR PELOS GOVERNOS NACIONAIS

O Índfice de Poflítficas Ambfientafis 

Aflfimentares Saudávefis   (Food-EPI) 

cflassfifica a ação do governo em 

poflítficas para meflhorar a saflubrfidade 

dos ambfientes aflfimentares como 

pouquíssfima, se aflguma, bafixa, 

médfia ou aflta fimflementação 

comparada às meflhores prátficas 

finternacfionafis.
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reflata anuaflmente desde 2014 o avanço dos países 

para cumprfir seus compromfissos gflobafis com a nutrfi-

ção.337 Aflém dfisso, avaflfiações robustas e findependen-

tes das poflítficas governamentafis de nutrfição ffazem 

parte do sfistema de prestação de contas.338.339

Se os países cofletarem dados de monfitoramento 

sobre ambfientes e poflítficas de aflfimentos, um perfifl 

de nacfionafl pode ser construído por país, semeflhante 

aos perfis de países da Carga Gflobafl de Doenças. A 

Nova Zeflândfia é o prfimefiro país a ffazer um flevan-

tamento abrangente dos ambfientes nacfionafis de 

aflfimentos e construfiu um pafinefl de findficadores para 

medfir o progresso do governo e da findústrfia de aflfi-

mentos e as mudanças na saflubrfidade dos ambfien-

tes aflfimentares. Um pafinefl semeflhante, mas para as 

poflítficas de DCNTs de fforma mafis ampfla, também ffofi 

desenvoflvfido para os países do Pacífico.340

Poflítficas que promovem ambfientes propícfios à atfivfi-

dade ffísfica são desenvoflvfidas prfincfipaflmente no nívefl 

munficfipafl, e não nacfionafl. O cartão de pontuação 

nacfionafl do Observatórfio Gflobafl de Atfivfidade Físfica 

possufi apenas dofis findficadores nacfionafis que podem 

ser consfiderados com um grau mafis eflevado, embora 

o Bofletfim da Actfive Heaflthy Kfids Gflobafl Aflflfiance para 

crfianças contenha mafis findficadores com um grau 

mafis eflevado e tenha sfido fimpflementado em cerca 

de 30 países. É necessárfio um pafinefl mafis abran-

gente de findficadores poflítficos e ambfientafis para a 

atfivfidade ffísfica.

Monfitorfização ao nívefl da OMS e da 
ONU

Embora as finficfiatfivas acfima mencfionadas sejam 

vaflfiosas e medfidas por acadêmficos e ONGs, eflas 

não estão fincorporadas nos quadros de monfitora-

mento do nívefl da OMS e da ONU, e o financfiamento 

modesto restrfinge o rfitmo, a ampflfitude e a susten-

tabfiflfidade da cofleta de dados. Os ODS, embora não 

sejam jurfidficamente vfincuflatfivos, são monfitorados 

pefla ONU usando um conjunto de 230 findficadores de 

resufltados gflobafis e, até o momento, 140 avaflfiações 

nacfionafis fforam pubflficadas onflfine.341 A Década de 

Ação para Nutrfição da ONU (2015–25) 26 vfisa aflçar 

ação nutrficfionafl gflobafl para erradficar a ffome e a des-

nutrfição em todas as suas fformas e reduzfir a carga 

de DCNTs reflacfionadas com a aflfimentação em todas 

as ffafixas etárfias. A organfização está soflficfitando aos 

países que estabefleçam e aflcancem compromfissos 

e metas específicos, mensurávefis, atrfibuívefis, rea-

flfistas e dfirecfionávefis (SMART), que possam fformar 

a Account em torno da quafl sfistemas de monfitora-

mento e prestação de contas possam ser construí-

dos. Dada a flenta resposta dos países para crfiar 

compromfissos SMART até a data, afinda é possívefl 

ocorrer o monfitoramento com um grau mafis eflevado 

fincflufindo aflgumas das medfidas de grau mafis eflevado 

do INFORMAS, do Fundo Mundfiafl de Pesqufisa sobre 

o Câncer, ATNI e do Reflatórfio Gflobafl de Nutrfição nos 

sfistemas fformafis de acompanhamento das Nações 

Unfidas. Esse sfistema de monfitoramento com um 

grau mafis eflevado mafis fforte contrfibufirfia de fforma 

mafis poderosa para a prestação de contas e estfimu-

flarfia os governos a fincflufir essas atfivfidades de monfito-

ramento como centrafl.

Um quadro de nívefl da ONU deve flevar em consfide-

ração as prfincfipafis flfições do monfitoramento de HIV/

AIDS e prevenção do tabagfismo. Por exempflo, reflató-

rfios conjuntos de governos e organfizações da socfie-

dade cfivfifl sobre ações governamentafis para a ONU 

e suas agêncfias serfiam os mafis provefitosos. Aflém 

dfisso, como o HIV/AIDS, a Convenção das Nações 

Unfidas sobre os Dfirefitos das Pessoas com Deficfiêncfia 

poderfia offerecer uma estrutura produtfiva para flfidar 

com a dfiscrfimfinação contra pessoas com obesfidade e 

dfiabetes. Um ânguflo de dfirefitos humanos já ffuncfio-

nou para aumentar os esfforços de monfitorfia do HIV/

AIDS.

A OMS precfisa monfitorar a fimpflementação e os 

fimpactos dos compromfissos vofluntárfios assumfi-

dos peflas companhfias transnacfionafis de aflfimentos 

e bebfidas. A Aflfiança Internacfionafl de Aflfimentos e 

Bebfidas (IFBA) fformou-se em 2008 com ofito das 

mafiores empresas do setor com o objetfivo de 

mudar suas prátficas de negócfios gflobafis para apofiar 

a Estratégfia Gflobafl da OMS de 2004 sobre Dfieta, 
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Atfivfidade Físfica e Saúde. A IFBA definfiu sua próprfia 

narratfiva com compromfissos gflobafis em cfinco áreas: 

fformuflação e finovação de produtos, finfformações 

nutrficfionafis, promoção de estfiflos de vfida saudávefis, 

parcerfias púbflfico-prfivadas e pubflficfidade responsávefl 

para crfianças. A IFBA reportou à OMS anuaflmente e 

pubflficou um reflatórfio de progresso de 10 anos para 

12 empresas em 2018.342 Um sfistema de responsabfi-

flfização adequado para as ações do IFBA, com a OMS 

estabeflecendo a Account baseada em suas expectatfi-

vas de ações da findústrfia de aflfimentos, está bastante 

atrasado, e garantfirfia o monfitoramento findepen-

dente do progresso e um processo de engajamento 

mufito mafis próxfimo para effetuar mudanças reafis na 

findústrfia de aflfimentos e bebfidas.

Sustentabfiflfidade dos esfforços de 
monfitoramento

O uso de dados exfistentes e subutfiflfizados precfisa ser 

mafis expflorado para tornar os sfistemas de monfito-

ramento mafis sustentávefis. Dfiversas ffontes de dados 

exfistentes em uma ampfla gama de países podem ser 

reorfientadas para fins de monfitoramento. Por exem-

pflo, as Pesqufisas de Consumo e Despesa das Famíflfias 

são conduzfidas em uma amostra nacfionaflmente 

representatfiva para caracterfizar aspectos fimportan-

tes das condfições socfioeconômficas domficfiflfiares. A 

otfimfização dessa cofleta de dados exfistente para o 

monfitoramento da nutrfição já havfia sfido recomen-

dada, 343 o que poderfia ser ffefito em coflaboração com 

o Banco Mundfiafl e a FAO. 

Aflguns esfforços fforam reaflfizados para engajar 

o púbflfico flefigo em dados de crowdsourcfing * em 

ambfientes aflfimentares para fins de monfitora-

mento.344,345 Outros dados de acesso geraflmente 

aberto, que avaflfiam ambfientes comunfitárfios, pro-

varam ser findficadores útefis para medfir ambfientes, 

como o índfice de andabfiflfidade e o índfice fitness da 

comunfidade. Aflém dfisso, são necessárfios mecanfis-

mos para permfitfir que especfiaflfistas em saúde púbflfica 

* Modeflo de crfiação e/ou produção, que conta com o trabaflho e coanhecfi-

mento cofletfivos, para desenvoflver sofluções e crfiar produtos

acessem Bfig Data regfistrada em vendas de aflfimentos 

e bebfidas, tendêncfias de marketfing de aflfimentos por 

mefio de mídfias socfiafis e sfistemas de finfformações 

geográficos que cofletam dados sobre espaços verdes 

e acesso a aflfimentos para membros de comunfidades 

de bafixa renda, ambfientes urbanos e rurafis.

Processos de engajamento

O engajamento entre todos os prfincfipafis atores é cru-

cfiafl nos processos de monfitoramento para aumentar 

a responsabfiflfização. Uma prfiorfidade estratégfica para 

as agêncfias da ONU e mufitos governos é encorajar o 

setor prfivado, especfiaflmente as empresas de aflfi-

mentos, a crfiar e fimpflementar ações que reduzam a 

obesfidade e as DCNTs reflacfionadas à aflfimentação. 

No entanto, quaflquer finteração deve estar protegfida 

contra conflfitos de finteresse. As empresas são gover-

nadas por um fimperatfivo fiducfiárfio que exfige que 

eflas prfiorfizem os retornos dos acfionfistas, não para 

a saúde púbflfica. Isso é eflaborado em outras partes 

do reflatórfio que tangem poflítfica, mas os sfistemas de 

monfitoramento e responsabfiflfização são mafis uma 

oportunfidade de ação.

Aflgumas flfições sobre a crfiação de reflações entre 

monfitores findependentes de ação (por exempflo, 

academfia e socfiedade cfivfifl) e os prfincfipafis atores (por 

exempflo, governos e empresas de aflfimentos) podem 

ser aprendfidas com o trabaflho do INFORMAS e ATNI. 

O Índfice de Poflítficas para o Ambfiente da Aflfimentação 

Saudávefl (FoodEPI)347 engaja gestores púbflficos de 

várfias manefiras: por mefio da verfificação das evfi-

dêncfias reflatfivas à fimpflementação de poflítficas peflo 

governo, atuando como observadores ou avaflfiadores 

durante semfinárfios, e trabaflhando com especfiaflfistas 

findependentes para propor poflítficas prfiorfitárfias para 

preencher as flacunas de fimpflementação. A Avaflfiação 

de Impacto nos Negócfios sobre a Obesfidade 

(BIAObesfity) do INFORMAS e da ATNI também se 

envoflve com empresas na cofleta e cflassfificação de 

seus compromfissos em reflação a obesfidade e nutrfi-

ção da popuflação.348
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São necessárfios meflhores sfistemas de monfitora-

mento com um grau mafis eflevado, fintegrados aos 

dfiversos nívefis de compromfissos e pflanos de fimpfle-

mentação de nívefl ONU para meflhorar a responsabfi-

flfização dos atores e a saúde e sustentabfiflfidade. Uma 

resposta mafis sfignfificatfiva à Sfindemfia Gflobafl requer 

uma verdadefira ação mufltfisetorfiafl, transparêncfia, 

responsabfiflfidade finternacfionafl e finvestfimento subs-

tancfiafl em sfistemas de monfitoramento a nívefl nacfio-

nafl. Outros atores potencfiafis dentro dos sfistemas de 

responsabfiflfização também são necessárfios, como 

finvestfidores e índfices do mercado de ações.
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À medfida que os encargos das DCNTs aumentam 

gflobaflmente, tanto nas economfias desenvoflvfidas 

quanto nas em desenvoflvfimento, seus gastos pro-

jetados com saúde púbflfica e cufidados médficos de 

flongo prazo estão aumentando drastficamente. As 

agêncfias de desenvoflvfimento não se engajaram 

serfiamente no apofio aos países de bafixa renda para 

flfidar com as DCNTs. Apenas 2,2% da ajuda ao desen-

voflvfimento para a saúde é destfinada a essas doen-

ças, embora as DCNTs sejam responsávefis   por dofis 

terços das mortes nos países perfifférficos, metade das 

quafis ocorrem com pessoas de menos de 60 anos. As 

agêncfias de desenvoflvfimento têm reflutado em apofiar 

os esfforços de prevenção da obesfidade nos países de 

bafixa e médfia renda e se concentraram na redução 

da desnutrfição. 

Aflém dfisso, agêncfias de desenvoflvfimento, 

como o Banco Mundfiafl, o Banco Interamerficano 

de Desenvoflvfimento, o Banco Asfiátfico de 

Desenvoflvfimento, o Banco Affrficano de 

Desenvoflvfimento e a Comfissão Europefia, bem como 

aflgumas agêncfias bfiflaterafis de ajuda, desempenham 

um papefl fimportante na prevenção da obesfidade 

e, de fforma afinda mafis ampfla, na mfitfigação da 

Sfindemfia Gflobafl. Essas finstfitufições têm o potencfiafl 

de ffazer finvestfimentos dfiretos em programas ou 

ffornecer fincentfivos e estímuflos poflítficos para que o 

governo promova ações de trabaflho dupflo e trfipflo 

para enffrentar a Sfindemfia Gflobafl.

Os bancos de desenvoflvfimento dfispõem de várfios 

métodos para apofiar ações dentro dos países. Por 

exempflo, os empréstfimos para finvestfimento envofl-

vem agêncfias que finvestem em doações ou em crédfi-

tos para a reaflfização de programas de financfiamento 

para a eflaboração e fimpflementação de ações como 

as de prevenção da obesfidade. Quando são necessá-

rfias ações poflítficas, as agêncfias podem usar outros 

mecanfismos, como desemboflso de um empréstfimo 

sobre apóflfice, que fincfluem findficadores vfincuflados a 

desemboflsos, em que os crédfitos aos países podem 

ser eflaborados com estímuflos a poflítficas vfincufladas 

a ações como reguflamentação de rotuflagem ffrontafl 

obrfigatórfia ou fimpflementação de poflítficas fiscafis 

sobre aflfimentos. Os ffundos são flfiberados se ou 

quando esses objetfivos expressos fforem atendfidos. 

Em outros casos, os países, especfiaflmente os de 

renda médfia e aflta, às vezes soflficfitam assfistêncfia 

técnfica ou servfiços de consufltorfia das agêncfias para 

pflanejar e fimpflementar poflítficas e programas refle-

vantes. Esses servfiços são ffrequentemente negocfia-

dos não apenas com os mfinfistérfios da saúde, mas 

também com mfinfistérfios das finanças, do comércfio, 

da findústrfia e outros mfinfistérfios reflevantes, bem 

como assocfiações de consumfidores, assocfiações de 

mídfia, órgãos regufladores e flegfisflatfivos, academfia 

e setor corporatfivo. Esse grande congflomerado de 

atores potencfiafis torna essas poflítficas e programas 

mufito mafis dfiffícefis de serem negocfiados e figuafl-

mente dfiffícefis de se fimpflementar e monfitorar.

Uma combfinação de apofio financefiro provenfiente 

de fiflantropfia e de agêncfias de desenvoflvfimento será 

necessárfia para apofiar os esfforços dos países para 

fimpflementar ações de trabaflho dupflo e trfipflo para 

enffrentar Sfindemfia Gflobafl. A abordagem mexficana 

de ffornecer financfiamento fiflantrópfico para ONGs de 

consumfidores e de saúde para crfiar pressão púbflfica 

por poflítficas saudávefis, e para pesqufisadores, para 

avaflfiar seus effefitos, poderfia ser apflficada em mufi-

tos outros países com socfiedade cfivfifl e capacfidade 

acadêmfica adequadas. Dado o financfiamento para 

ação no Méxfico, um finvestfimento de US$ 1 bfiflhão de 

ffontes fiflantrópficas ou outras poderfia apofiar 100 paí-

ses de dfifferentes tamanhos e estágfios de desenvoflvfi-

mento para apflficar a abordagem do Méxfico a ações 

de trabaflho dupflo e trfipflo para mfitfigar a Sfindemfia 

Gflobafl. Comparado com os custos anuafis de US$ 2 

trfiflhões, reflacfionados apenas à obesfidade, o retorno 

sobre o finvestfimento será substancfiafl. 

O estabeflecfimento do Fundo Verde para o Cflfima 

mostrou que dezenas de bfiflhões de dóflares podem 

ser mobfiflfizados de países de aflta renda para apofiar 

ações de mfitfigação e adaptação às mudanças cflfimá-

tficas em países de bafixa e médfia renda. Quantfias 

mufito menores de financfiamento para organfizações 

da socfiedade cfivfifl para exfigfir ações de trabaflho dupflo 

e trfipflo de governos poderfiam ajudar a superar a 

finércfia poflítfica que compromete a ação contra a 

Sfindemfia Gflobafl.

Ffinancfiamento Estratégfico
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Exfistem três grandes áreas de pesqufisa a destacar, 

nas quafis exfistem flacunas fimportantes: a apflficação 

da cfiêncfia de sfistemas à Sfindemfia Gflobafl, pesqufisa 

sobre os ffatores socfiocuflturafis que expflficam a varfiân-

cfia na obesfidade e, portanto, as barrefiras socfio-

cuflturafis e ffacfiflfitadoras da ação socfiafl, e pesqufisa 

para chamar atenção para a finércfia poflítfica que está 

fimpedfindo o progresso de poflítficas.

A apflficação da cfiêncfia dos sfistemas à obesfidade é 

fincfipfiente e deve ser uma prfiorfidade para a pes-

qufisa. Em partficuflar, modeflos de sfistemas dfinâmficos 

ou modeflos computacfionafis baseados em agentes 

exfistem para cada um dos componentes da Sfindemfia 

Gflobafl, mas nenhum modeflo cobre todos os com-

ponentes. Um reposfitórfio de modeflos de sfistemas 

que tratam de um ou mafis aspectos da Sfindemfia 

Gflobafl proporcfionarfia uma oportunfidade para que 

efles sejam repflficados, testados e estendfidos entre as 

configurações para desenvoflver padrões generaflfizá-

vefis   de estrutura do sfistema (estruturas genérficas) 

que possam ser usados   para flfidar com a evoflução da 

Sfindemfia Gflobafl. 

A cfiêncfia de sfistemas é finerentemente fiteratfiva, e 

há potencfiafl para usar modeflos que fforam testa-

dos e vaflfidados em contextos como uma manefira 

de combfinar o conhecfimento cfientífico em várfias 

dfiscfipflfinas e ecoflogfias. A fintegração pode ser ffefita 

sequencfiaflmente com os resufltados de um con-

junto de modeflos computacfionafis sendo usados   

como entradas para outros modeflos (por exempflo, 

usando os resufltados de um padrão de dfinâmfica 

do sfistema de mudança cflfimátfica para finfformar um 

modeflo de sfistemas de aflfimentos). Também pode 

ser ffefito fintegrando modeflos computacfionafis usando 

várfios métodos (por exempflo, modeflagem híbrfida 

combfinando um padrão agregado de um sfistema 

de recursos naturafis e um modeflo mufltfiagente de 

consumfidores e organfizações findfivfiduafis).

Fatores socfiocuflturafis são provaveflmente os deter-

mfinantes menos expflorados da obesfidade. Se efles 

podem expflficar, em grande parte, as dfifferenças 

na prevaflêncfia de obesfidade entre as popuflações, 

efles também podem fidentfificar dfifferenças nas 

abordagens para enffrentar a obesfidade. Os países 

do Pacífico, que têm as mafiores taxas de obesfidade 

do mundo, precfisam ser fincfluídos em um banco 

de dados de dfimensões cuflturafis. São necessárfias 

teorfias abrangentes que expflfiquem como essas 

dfimensões e outros ffatores cuflturafis reflacfionados a 

aflfimentação, moda e percepção a respefito do tama-

nho corporafl expflficam as trajetórfias nacfionafis da 

obesfidade ao flongo do tempo.

As abordagens cfientíficas de fimpflementação tam-

bém são necessárfias no nívefl poflítfico e no nívefl 

da comunfidade para entender os contextos e os 

fimpuflsfionadores de fimpflementações bem-sucedfidas 

de poflítficas. Da mesma fforma, no nívefl da comunfi-

dade, uma questão prfiorfitárfia é como fimpflementar 

fintervenções abrangentes em várfios cenárfios para 

expflficar por que aflguns programas comunfitárfios são 

eficazes, e outros são fineficazes.

Pesqufisa estratégfica
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A concflusão centrafl do trabaflho da Comfissão é que 

a saúde ffutura de nossos povos, mefio ambfiente 

e pflaneta dependerá da fimpflementação de ações 

que tratem sfimufltaneamente de todos os aspectos 

da Sfindemfia Gflobafl. A Comfissão estava cfiente da 

extensa flfista de evfidêncfias de recomendações ffor-

mufladas para enffrentar a obesfidade, a desnutrfição 

e as mudanças cflfimátficas separadamente, fincflufindo 

recomendações de comfissões e sérfies anterfiores do 

The Lancet. Depofis de anaflfisar evfidêncfias reflevantes 

de mufitas dfiscfipflfinas, esta Comfissão fidentfificou sefis 

prfincípfios e desenvoflveu nove recomendações e mafis 

de 20 ações para maxfimfizar o fimpacto na Sfindemfia 

Gflobafl.

Sefis prfincípfios fimportantes

Utfiflfizamos sefis prfincípfios para fidentfificar as recomen-

dações de ação da Comfissão que servfirfiam de base 

às recomendações de poflítficas específicas exfistentes 

para obesfidade, desnutrfição e mudanças cflfimátficas 

e que podem ajudar a superar a finércfia poflítfica que 

estão flfidando. 

As ações recomendadas pefla Comfissão devem: 

1. meflhorar a fimpflementação das recomendações 

exfistentes para abordar dfifferentes aspectos da 

Sfindemfia Gflobafl; 

2. ser de natureza sfistêmfica para finfluencfiar cficflos 

de retroaflfimentação, desequfiflíbrfios de poder 

no processo decfisórfio do governo, normas 

poflítficas, econômficas e socfiafis e o propósfito do 

sfistema; 

3. dfirecfionar os ffatores prfincfipafis da Sfindemfia 

Gflobafl, especfiaflmente a finércfia poflítfica, para a 

fimpflementação; 

4. crfiar sfinergfias com a socfiedade cfivfifl em dfiver-

sos movfimentos para meflhorar os resufltados 

de saúde, mefio ambfiente e equfidade socfiafl; 

5. produzfir múfltfipflos beneffícfios através de ações 

de trabaflho dupflo ou trfipflo; e 

6. reduzfir as desfiguafldades, enffrentando suas 

causas e meflhorando as condfições para as 

popuflações socfiaflmente desffavorecfidas e 

dfiscrfimfinadas.

Ações para maxfimfizar o fimpacto da 
Sfindemfia Gflobafl

Respostas effetfivas à Sfindemfia Gflobafl serão maxfimfi-

zadas se as segufintes recomendações e ações especí-

ficas fforem aflcançadas progressfivamente ao flongo da 

próxfima década.

Pense em termos da Sfindemfia Gflobafl

Pensar em termos da Sfindemfia Gflobafl permfitfirá 

que os atores se concentrem em ffatores sfistêmficos 

comuns que precfisam de ações comuns. A Comfissão 

recomenda que todos os atores enquadrem seus 

compromfissos e ações sobre os ODS em termos 

sfindêmficos e de sfistemas para mostrar sua conexão 

finerente e orfigens sfistêmficas. Por exempflo, definfindo 

os probflemas usando termos como desnutrfição em 

todas as suas fformas e as ações da Sfindemfia Gflobafl 

e definfindo que são ações de trabaflho dupflo e trfipflo. 

Isso aumentará a sfinergfia e os esfforços cofletfivos de 

múfltfipflos atores em dfifferentes ambfientes e setores. 

A Comfissão também recomenda que os governos 

nacfionafis fimponham urgêncfia aos seus compromfis-

sos para reduzfir a pobreza e as desfiguafldades. As 

consequêncfias da Sfindemfia Gflobafl recaem des-

proporcfionaflmente sobre as popuflações pobres e 

socfiaflmente desffavorecfidas, tornando a redução da 

pobreza uma meta centrafl de ação que se aflfinha com 

o ODS 1.

Junte-se aos grupos de pensamento e ação

Grupos de pensamento e ação precfisam ser conec-

tados, crfiando de fforma proatfiva pflatafformas para o 

trabaflho coflaboratfivo em ffatores sfistêmficos comuns 

Recomendações
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e ações de trabaflho dupflo e trfipflo. A Comfissão 

recomenda que todos os atores crfiem flfigações entre 

os componentes da Sfindemfia Gflobafl em todos os 

nívefis. Vfincuflação de finficfiatfivas em nívefl gflobafl (por 

exempflo, ODS e UNFCCC com a Década de Ação para 

a Nutrfição), nívefl nacfionafl (em gabfinetes como saúde, 

educação, assuntos socfiafis, agrficufltura e mudanças 

cflfimátficas) e em nívefl flocafl (por exempflo, organfiza-

ções de saúde e outras) ffomentará o pensamento 

sfistêmfico e as ações de trabaflho dupflo e trfipflo.

Fortaflecer aflavancas de governança de agêncfias 

nacfionafis e finternacfionafis

Aflavancas de governança de agêncfias nacfionafis e 

finternacfionafis precfisam ser ffortaflecfidas para fimpfle-

mentar pflenamente as ações poflítficas que fforam 

acordadas por mefio de dfiretrfizes, resofluções e trata-

dos finternacfionafis. A Comfissão prepara as segufintes 

recomendações para que este refforço seja aflcançado. 

Prfimefiro, os governos nacfionafis devem fimpflementar 

fintegraflmente suas obrfigações de dfirefitos humanos 

para proteger popuflações socfiaflmente desffavorecfi-

das, especfiaflmente crfianças e muflheres, e mobfiflfizar o 

púbflfico e uma ampfla gama de organfizações da socfie-

dade cfivfifl para crfiar ambfientes saudávefis   e atfivos 

para todas as pessoas. 

Em segundo flugar, efles também devem aceflerar seus 

compromfissos nacfionafis e a reaflfização da agenda 

da ODS e da Década de Ação para Nutrfição da ONU, 

estabeflecendo metas SMART e ffortaflecendo mecanfis-

mos de responsabfiflfização para aflcançar resufltados. 

Tercefiro, as agêncfias da ONU e órgãos regfionafis (por 

exempflo, a Unfião Europefia e o Fórum do Pacífico) 

devem usar suas dfisposfições constfitucfionafis para 

desenvoflver acordos jurfidficamente vfincuflatfivos, 

como uma estrutura sobre sfistemas aflfimentares. Os 

Países-membros devem ratfificar o tratado e traduzfir 

os prfincípfios e dfiretrfizes em flefis nacfionafis para prote-

ger suas popuflações de prátficas que prejudfiquem 

ambfientes aflfimentares saudávefis. 

Por úfltfimo, a Organfização Mundfiafl do Comércfio deve 

reconhecer as dfiretrfizes e padrões da OMS para 

perfis de nutrfientes, rotuflagem de produtos aflfimentí-

cfios e bebfidas e restrfições à pubflficfidade de aflfimentos 

e bebfidas não saudávefis vofltados às crfianças. Essa 

ação evfitará que as empresas desafiem repetfida-

mente flefis de comércfio e finvestfimento concebfidas 

peflos países para crfiar ambfientes aflfimentares mafis 

saudávefis. Ffinaflmente, o Banco Mundfiafl, agêncfias de 

desenvoflvfimento e outros financfiadores devem enco-

rajar ações de trabaflho dupflos ou trfipflos para tratar a 

Sfindemfia Gflobafl como um componente essencfiafl de 

assfistêncfia técnfica e empréstfimos.

Fortaflecer as aflavancas de governança munficfipafl

As aflavancas de governança munficfipafl também 

precfisam ser ffortaflecfidas para mobfiflfizar a ação em 

nívefl flocafl e crfiar pressão por uma ação nacfionafl. Os 

governos munficfipafis devem mostrar flfiderança para 

fimpflementar ações de trabaflho dupflos ou trfipflos 

para a Sfindemfia Gflobafl. As cfidades já estão respon-

dendo a probflemas fimedfiatos, como poflufição, con-

gestfionamento e finsegurança aflfimentar. Portanto, a 

fimpflementação de poflítficas que abordem o uso da 

terra, o transporte atfivo, a energfia flfimpa e os sfiste-

mas de aflfimentação saudávefl servfirão como ações de 

trabaflho dupflo e trfipflo para meflhorar a vfida de seus 

moradores e das gerações ffuturas. Para aflcançar essa 

recomendação, os governos munficfipafis deverfiam tra-

baflhar em rede e compartfiflhar recursos e estratégfias 

finovadoras para abordar a Sfindemfia Gflobafl. Mufitas 

coaflfizões, aflfianças e redes flocafis podem capacfitar e 

promover ações nos nívefis nacfionafl, regfionafl e gflobafl.

Fortaflecer o engajamento da socfiedade cfivfifl

O ffortaflecfimento do envoflvfimento da socfiedade cfivfifl 

fincentfivará a mudança sfistêmfica e a pressão por uma 

ação poflítfica em todos os nívefis do governo para 

tratar da Sfindemfia Gflobafl.

Investfimentos fiflantrópficos e finvestfidores devem 

crfiar um Fundo Mundfiafl de Aflfimentos para apofiar a 

socfiedade cfivfifl a pressfionar por dfietas e sfistemas aflfi-

mentares saudávefis   e sustentávefis. Juntamente com 

os apeflos para um esfforço de US$ 70 bfiflhões neces-

sárfios para aflcançar as metas gflobafis de redução 
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da desnutrfição, um finvestfimento mufito menor (por 

exempflo, US$ 1 bfiflhão) no ffortaflecfimento da deffesa 

socfiafl e do flobby socfiafl da socfiedade cfivfifl aumentarfia 

mufito a demanda por ação poflítfica por ambfientes 

aflfimentares mafis saudávefis.

Reduzfir a finfluêncfia de grandes finteresses 

comercfiafis no desenvoflvfimento de poflítficas 

púbflficas

A finfluêncfia de grandes finteresses comercfiafis no 

processo de desenvoflvfimento de poflítficas púbflficas 

precfisa ser reduzfida para que os governos possam 

fimpflementar poflítficas de finteresse púbflfico que bene-

ficfiem a saúde das gerações atuafis e ffuturas, do mefio 

ambfiente e do pflaneta. Os governos devem adotar 

e finstfitucfionaflfizar dfiretrfizes cflaras, transparentes e 

robustas sobre conflfitos de finteresses e processos 

para o desenvoflvfimento e fimpflementação de poflítfi-

cas. Devem também ffortaflecer as finstfitufições demo-

crátficas, tafis como flefis de flfiberdade de finfformação, 

decflarações de doações poflítficas, ouvfidorfias findepen-

dentes e cargos de membros da comfissão, e pflataffor-

mas para engajamento da socfiedade cfivfifl na tomada 

de decfisões de poflítficas púbflficas.

Fortaflecer os sfistemas de responsabfiflfização

Para ffortaflecer os sfistemas de responsabfiflfização 

para ações de poflítficas vofltadas à Sfindemfia Gflobafl, a 

Comfissão ffaz as segufintes recomendações. Prfimefiro, 

as agêncfias da ONU devem desenvoflver métrficas 

para monfitoramento com um grau mafis eflevado da 

fimpflementação de poflítficas e ambfientes saudávefis   

para reduzfir a desnutrfição em todas as suas fformas 

e dfimfinufir a produção de gases de effefito estuffa. 

Parafleflamente, reflatórfios dos governos e da socfie-

dade cfivfifl às agêncfias da ONU ffavorecerão responsa-

bfiflfização findependente. 

Em segundo flugar, os órgãos dos tratados de dfirefitos 

humanos da ONU, os Procedfimentos Especfiafis do 

Conseflho de Dfirefitos Humanos e as Nações Unfidas 

Interagêncfias para as DNIs devem monfitorar as ações 

de proteção e promoção dos dfirefitos humanos no 

contexto da Sfindemfia Gflobafl. 

Tercefiro, as ONGs e a academfia devem ampflfiar seus 

sfistemas de monfitoramento em poflítficas aflfimentares 

e fintegrar abordagens semeflhantes para poflítficas de 

atfivfidade ffísfica e poflítficas de mudanças cflfimátficas. As 

pflatafformas de monfitoramento de aflfimentos exfisten-

tes, como INFORMAS, ATNI e NOURISHING, devem 

unfir fforças com o monfitoramento da agêncfia da ONU 

e com pflatafformas de monfitoramento para atfivfida-

des ffísficas e poflítficas de mudanças cflfimátficas. 

Ffinaflmente, as pflatafformas poflítficas e econômfi-

cas regfionafis e gflobafis, como o Fórum Econômfico 

Mundfiafl, a Assocfiação das Nações do Sudeste 

Asfiátfico e o G20, devem coflocar a Sfindemfia Gflobafl no 

topo de suas agendas econômficas. Como a Sfindemfia 

Gflobafl tem enormes consequêncfias econômficas, 

os sfistemas de monfitoramento e responsabfiflfização 

mútua para ação nos ffóruns econômficos protegerão 

as economfias nacfionafis, regfionafis e gflobafis.

Modeflos de negócfios sustentávefis   e promotores de 

saúde para o sécuflo 21

A crfiação de modeflos de negócfios sustentávefis   e 

de promoção da saúde para o sécuflo 21 mudará os 

resufltados de negócfios de um ffoco flucratfivo de curto 

prazo para modeflos sustentávefis   e flucratfivos que 

fincfluem expflficfitamente beneffícfios à socfiedade e ao 

mefio ambfiente. Para aflcançar esse objetfivo, prfimefiro, 

os governos nacfionafis devem eflfimfinar ou redfirecfio-

nar os subsídfios de produtos que contrfibuem para a 

Sfindemfia Gflobafl para prátficas de produção e con-

sumo que sejam sustentávefis   para a saúde humana, 

o mefio ambfiente e o pflaneta. Reduzfir os subsídfios 

às empresas petroflífferas e às grandes empresas 

agrícoflas monocuflturafis permfitfirfia que efles ffossem 

dfirecfionados para finovações em energfia sustentávefl, 

transporte e sfistemas aflfimentares flocafis e saudávefis. 

Em segundo flugar, os flíderes governamentafis, empre-

sarfiafis e econômficos devem desenvoflver sfistemas 

econômficos que fincfluam os custos de probflemas de 

saúde, degradação ambfientafl e emfissões de gases do 

effefito estuffa nos custos dos produtos. 

Sfimufltaneamente, devem ser ffefitos finvestfimentos 

para ajudar as pessoas de bafixa renda a gerfir suas 
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finanças, à medfida que os orçamentos compfletos e 

as economfias cfircuflares se desenvoflvem. Conjuntos 

de organfizações, como o Fórum Econômfico Mundfiafl, 

poderfiam ajudar a redefinfir os modeflos de negócfios 

para o sécuflo 21 e conduzfir a mudança de modeflos 

estrefitos de maxfimfização de flucro para modeflos 

mafis ampflos, capazes de atender às pessoas, ao 

pflaneta e à prosperfidade. Tercefiro, os governos 

devem garantfir que finfformações sobre as pegadas 

ambfientafis e fimpactos dos produtos na saúde este-

jam prontamente dfisponívefis para os consumfidores. 

Essa dfivuflgação compfleta permfitfirá que efles ffaçam 

escoflhas totaflmente finfformadas e crfiarão uma pres-

são motfivada pefla demanda para que as empresas 

mudem para prátficas e produtos mafis saudávefis   e 

sustentávefis.

Pesqufisa ffocafl sobre os determfinantes e as ações 

da Sfindemfia Gflobafl

A crfiação de uma base de evfidêncfias de ffatores e 

ações sfistêmficas, fincflufindo abordagens tradficfionafis 

de saúde e bem-estar, exfigfirá pesqufisas ffocadas 

nos determfinantes e ações da Sfindemfia Gflobafl. A 

Comfissão recomenda que as coflaborações de pes-

qufisadores, gestores poflítficos e profissfionafis crfiem 

estudos reflevantes, empírficos e de modeflagem sobre 

a dfinâmfica de aspectos da Sfindemfia Gflobafl e os 

effefitos de ações de trabaflho dupflo ou trfipflo e abor-

dagens de sfistemas. Compartfiflhar os resufltados com 

os gestores firá ajudá-flos a entender os sfistemas que 

efles buscam finfluencfiar e avaflfiar a eficácfia de suas 

poflítficas. 

PAINEL 16: MONITORAMENTO CONTÁBIL PARA PROPOSIÇÕES

Entre 2008 e 2018, várfias Comfissões The Lancet examfinaram 

os effefitos das mudanças cflfimátficas na saúde humana e do 

pflaneta. Para acompanhar o progresso em saúde e mudanças 

cflfimátficas, a Comfissão The Lancet de Saúde e Mudanças 

Cflfimátficas estabefleceu a Lancet Countdown em 2015,39,350,351 uma 

ampfla coaflfizão finternacfionafl de especfiaflfistas que avaflfia e reflata 

bfienaflmente 31 findficadores dfistrfibuídos em cfinco domínfios. Os 

domínfios e findficadores mafis reflevantes para a Sfindemfia Gflobafl 

são mostrados abafixo.

1. Impactos dos rfiscos cflfimátficos na saúde

Indficador 1.7. Segurança aflfimentar e desnutrfição. Os 

findficadores também devem fincflufir a obesfidade para avaflfiar o 

fimpacto das ações de trabaflho dupflo ou trfipflo.

2. Resfiflfiêncfia e adaptação à saúde

Indficador 2.1. Integração da saúde nos pflanos nacfionafis de 

adaptação. Os findficadores aqufi também poderfiam avaflfiar até 

que ponto as ações de poflítfica nacfionafl de trabaflho dupflo ou 

trfipflo são estabeflecfidas e fimpflementadas.

3. Cobeneffícfios para a saúde da resfiflfiêncfia e mfitfigação das 

mudanças cflfimátficas

Indficador 3.7. Inffraestrutura e aumento da vfiagem atfiva. 

Poflítficas e ambfientes que promovem vfiagens atfivas por mefio do 

transporte púbflfico são ações de trabaflho dupflo que aumentam 

a atfivfidade ffísfica e reduzem as emfissões de gases de effefito 

estuffa do uso de carros e outros veícuflos motorfizados.

Indficador 3.8. Emfissões de gases do effefito estuffa provenfientes 

de sfistemas aflfimentares e dfietas saudávefis. Este findficador 

também poderfia promover uma dfieta baseada em vegetafis 

e reduzfir o consumo de carne entre as popuflações, o que 

representa uma ação de trabaflho dupflo para reduzfir a 

obesfidade, doenças cardíacas e cânceres reflacfionados à 

aflfimentação, bem como reduzfir a produção de metano do gado 

agrícofla.

4. Economfia e finanças

Indficador 4.4. Vaflorfizar os cobeneffícfios da saúde na mfitfigação 

das mudanças cflfimátficas e na resfiflfiêncfia cflfimátfica. Esses 

findficadores também poderfiam captar o fimpacto financefiro da 

redução de comorbfidades assocfiadas ao aumento da atfivfidade 

ffísfica e à redução da obesfidade, a fim de fimpuflsfionar o 

finvestfimento contínuo em ações de trabaflho dupflo e trfipflo.

5. Engajamento poflítfico e mafis ampflo

Indficador 5.1. Engajamento púbflfico com a saúde e as mudanças 

cflfimátficas. A mobfiflfização púbflfica será essencfiafl para crfiar a 

demanda poflítfica para reduzfir a Sfindemfia Gflobafl. Este findficador 

também poderfia monfitorar como a flfigação entre as pandemfias 

de obesfidade, desnutrfição e mudanças cflfimátficas poderfia unfir 

atuaflmente dfiversos e dfifferentes grupos constfitufintes em todo 

o mundo.
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A Comfissão também recomenda que as agêncfias 

financfiem pesqufisas sobre conhecfimentos findígenas 

e tradficfionafis para entender os paradfigmas, prátfi-

cas e produtos que promoverão uma meflhor saúde 

pflanetárfia. Um Fundo Internacfionafl de Sete Gerações 

(tomada de decfisões para sete gerações ffuturas) em 

várfias agêncfias de financfiamento de pesqufisa ajuda-

rfia a restaurar o conhecfimento e sabedorfia findígena 

e tradficfionafl sobre sfistemas aflfimentares, uso da bfio-

dfiversfidade, vfisões de mundo e abordagens cofletfivas 

para desafios comuns.

Monfitoramento ffuturo

Monfitorar o progresso das recomendações das ações 

mencfionadas anterfiormente será uma tareffa perma-

nente da Comfissão e se artficuflará bem com a Lancet 

Countdown sobre Mudanças Cflfimátficas e Saúde 

(PAINEL 16). Mufitos reflatórfios sobre como aflcançar 

uma meflhor saúde púbflfica, reduzfir as desfiguaflda-

des socfioeconômficas, conceber agrficuflturas e dfietas 

sustentávefis   e reduzfir os danos ambfientafis causados 

pefla ação do homem estão sendo pubflficados. O 

concefito de Sfindemfia Gflobafl tem o potencfiafl de unfir 

esses desafios fintfimamente aflfinhados sob um únfico 

guarda-chuva e aflavancar as ações e a responsabfiflfi-

zação para o próxfimo nívefl, o que é necessárfio para 

aflcançar a saúde pflanetárfia.
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