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O Projeto de Lei nº 95/2022, que “institui ações de combate à obesidade 

infantil” por meio da promoção de ambientes saudáveis, encontra-se 

em fase de tramitação na Câmara Municipal de Niterói. De autoria da 

Vereadora Verônica Lima, o projeto pretende alterar a Lei n. 2659/2009, 

que “proíbe a comercialização, a aquisição, a confecção, a distribuição 

e a publicidade de produtos que contribuem para a obesidade infantil” 

em Niterói. Assim sendo, acrescenta as seguintes medidas como estra-

tégias de proteção do direito de crianças e adolescentes à saúde:

1. regulamentação da oferta de produtos ultraprocessados nas escolas pú-

blicas e privadas do município;

2. normatização para a exposição de alimentos ultraprocessados no co-

mércio varejista.  

 Dado o grande avanço no debate sobre a promoção da alimentação ade-

quada e saudável no ambiente escolar, especialmente no que tange aos 

impactos que o processamento de alimentos pode causar na saúde hu-

mana e planetária, a proposta altera a Lei n. 2659/2009, modifi cando a de-

fi nição dos alimentos cuja oferta deve ser regulada. Entretanto, mantém 

INTRODUÇÃO
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a restrição à publicidade de alimentos que contribuem para a obesidade 

infantil nas escolas públicas e privadas, bem como a previsão de inclusão 

da “Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Obesi-

dade Infantil” no calendário oficial de datas do município.

Nota-se, portanto, que a iniciativa implementa medidas para a promoção 

de ambientes saudáveis, apoiando a garantia ao direito humano à alimen-

tação adequada e saudável e a promoção e proteção da saúde de crianças e 

adolescentes. Além disso, a medida se configura como um instrumento de 

contenção dos índices da obesidade infantojuvenil no município de Niterói, 

importante problema de saúde pública, cuja tendência de crescimento se 

observa, de maneira preocupante, no Brasil e em todo mundo: nos últimos 

40 anos, a prevalência mundial de obesidade infantojuvenil aumentou 10 

vezes (ABARCA-GÓMEZ et al., 2017).

Esta nota técnica tem o objetivo de trazer elementos para subsidiar a dis-

cussão do assunto com a sociedade e embasar a tomada de decisão dos(as) 

vereadores(as) do município de Niterói sobre o referido Projeto de Lei, des-

tacando a importância das ações de regulamentação do ambiente alimen-

tar, como as apresentadas pela autora no Projeto, em consonância com o 

princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado na 

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
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1.O PROBLEMA 

A infância e a adolescência constituem períodos extremamente decisivos 

para o desenvolvimento humano em diversos aspectos, e as experiências 

vividas e os hábitos construídos podem exercer impacto duradouro por 

toda a vida adulta. Nessa época da vida, uma alimentação saudável pos-

sui papel crucial no crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, na 

aprendizagem, no rendimento escolar e na formação de hábitos alimen-

tares saudáveis. Ademais, dado que a alimentação é um pilar fundamen-

tal da saúde, o que se come na infância e adolescência pode impactar a 

saúde de uma pessoa ao longo de toda a vida (IDEC, 2018; KEELEY; LITTLE; 

ZUEHLKE, 2019).

A alimentação inadequada é um dos mais importantes fatores de risco 

para a carga global de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil e no 

mundo. Na infância e adolescência, além de representar uma grave vio-

lação a um direito constitucional, a má nutrição em suas diferentes for-

mas - desnutrição, deficiências nutricionais, sobrepeso e obesidade - é a 

principal causa de mortes prematuras em todo o mundo, ameaçando a 

sobrevivência, o crescimento e o desenvolvimento de crianças, adoles-
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centes, economias e nações (WHO et al., 2020; AFSHIN et al., 2019; KEE-

LEY; LITTLE; ZUEHLKE, 2019). Dentre estes vários desafios globais para 

a saúde e a sociedade, a obesidade, principalmente quando relacionada 

ao público infantojuvenil, destaca-se e alcança grande relevância para 

a ação política, por se configurar como um dos maiores e mais desafia-

dores problemas de saúde pública no país e no mundo (BRASIL, 2021; 

WFP, 2021).

A prevalência de obesidade tem aumentado de maneira epidêmica entre 

crianças e adolescentes nas últimas quatro décadas (ABARCA-GÓMEZ, 

L. et al, 2017). Segundo dados do Ministério da Saúde, 33,5% das crianças 

e adolescentes brasileiros atendidos pela Atenção Primária à Saúde do 

SUS em 2021 apresentavam excesso de peso (que compreende o sobre-

peso e a obesidade), percentual bem similar ao encontrado no estado do 

Rio de Janeiro, que chega a 33,4% (BRASIL, 2021). Segundo recente rela-

tório divulgado pelo Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil 

(ENANI), uma em cada dez crianças brasileiras de até 5 anos apresentam 

excesso de peso e quase um quinto (18,6%) estão em uma faixa de risco 

de sobrepeso (UFRJ, 2022).

Nesse sentido, ressalta-se que a obesidade infantojuvenil pode ocasionar re-

percussões deletérias importantes à saúde - como doenças cardiovasculares 

e respiratórias, diabetes, hipertensão, distúrbios gastrointestinais - e condi-

ções de vida, tanto na infância quanto na vida adulta (WHO, 2020). 

Além disso, esse urgente problema de saúde pública impacta diretamen-

te os gastos do Sistema Único de Saúde (SUS), com os altos custos rela-

cionados ao tratamento do agravo e de suas complicações. No Brasil, os 

custos financeiros totais de hipertensão, diabetes e obesidade no SUS al-

cançaram 3,45 bilhões de reais em 2018. Desses, 11% foram referentes ao 

tratamento da obesidade. Considerando-se separadamente a obesidade 
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como fator de risco para hipertensão e diabetes, os custos atribuíveis a 

essa condição de saúde chegaram a R$ 1,42 bilhão (NILSON et al., 2019).

Sabe-se que a obesidade infantojuvenil é resultado de uma série comple-

xa de fatores individuais e ambientais que atuam em múltiplos contex-

tos: familiar, comunitário, escolar, social e político (SMITH et al., 2018; ST 

GEORGE et al., 2020). Contudo, na última década, um conjunto robusto 

de trabalhos científicos conduzidos em vários países demonstrou clara-

mente que o consumo de alimentos ultraprocessados é, hoje, o principal 

fator de deterioração da qualidade da alimentação e uma das principais 

causas do atual crescimento exponencial na prevalência de obesidade e 

doenças crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação (NERI 

et al., 2022; PAGLIAI et al., 2021; LANE et al., 2021; ASKARI et al., 2020; HALL 

et al., 2019; MACHADO et al., 2019; MARRÓN-PONCE et al., 2019; LOUZADA 

et al., 2018). Cabe esclarecer que alimentos ultraprocessados são aqueles 

produzidos industrialmente a partir de substâncias derivadas dos ali-

mentos e que, em geral, possuem baixo valor nutricional e são ricos em 

açúcar, gordura, sal e aditivos químicos utilizados para realce de textura, 

sabor e conservação (BRASIL, 2014).

Dessa forma, com o intuito de garantir crescimento e desenvolvimento 

adequados às crianças, o Ministério da Saúde lançou, em 2019, o Guia Ali-

mentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. Tais diretrizes ali-

mentares nacionais não recomendam o consumo de alimentos ultrapro-

cessados antes dos dois anos de idade e orientam que se evite o consumo 

regular desse tipo de alimento em outras fases da vida. Adicionalmente, 

a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, lançada 

em 2014, reconhecido como um dos melhores guias do mundo devido à 

sua abordagem sistêmica sobre alimentação adequada e saudável, reco-

menda que produtos ultraprocessados não façam parte da base alimen-

tar das famílias, em nenhuma fase da vida de seus membros (BRASIL, 
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2014; 2019).

Entretanto, na contramão das recomendações, pesquisas realizadas no 

Brasil apontam que o consumo de ultraprocessados e bebidas açucaradas 

por crianças e adolescentes tem se mostrado elevado e se iniciado cada 

vez mais cedo. Dados obtidos por meio da Pesquisa Nacional de Saúde 

do Escolar (PeNSE) - realizada em 2019 pelo IBGE em parceria com o Mi-

nistério da Saúde e com o apoio do Ministério da Educação -, apontam 

que, dentre os escolares brasileiros de 13 a 17 anos, 97,3% consumiram, ao 

menos, um alimento ultraprocessado no dia anterior à pesquisa. Expres-

sam, ainda, que 32,8% consumiram guloseimas doces e 17,2% refrigeran-

tes em cinco dias ou mais na semana anterior à pesquisa (IBGE, 2021). 

Por sua vez, dados do Ministério da Saúde mostram que, das crianças e 

adolescentes atendidos pelos serviços de atenção primária do SUS em 

2020, 33% das crianças menores de dois anos consomem refrigerantes e 

sucos artificiais e 61% ingerem biscoitos, bolachas e bolos industrializa-

dos regularmente. Entre os adolescentes, 45% consomem refrigerantes e 

bebidas adoçadas com frequência (BRASIL, 2020).

Considerando a abordagem sistêmica inerente à determinação da epide-

mia de obesidade, em uma configuração contemporânea de sistemas ali-

mentares que favorece a acessibilidade física, financeira, disponibilidade 

e conveniência ao consumo de alimentos com alto grau de processamen-

to industrial, em detrimento de alimentos in natura ou minimamente 

processados, é possível afirmar que não existem condições equitativas 

para a realização de escolhas alimentares autônomas. É neste ponto que 

nossa perspectiva deve ser ampliada para que possamos pensar em es-

tratégias de prevenção. Isto porque, apesar de a obesidade ser uma con-

dição de saúde possível de ser prevenida, as abordagens com enfoque 

na mudança de hábitos individuais já se comprovaram pouco efetivas, 

frente a intervenções mais amplas que promovam ambientes favoráveis 
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2.

à adoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Uma vez que 

os fatores determinantes de aumento da prevalência da obesidade são 

populacionais, a estratégia de prevenção precisa ser social e coletiva, por 

meio de políticas públicas eficazes.  

  

OS NÚMEROS DA
OBESIDADE NO 
MUNICÍPIO DE NITERÓI

Seguindo a tendência nacional, dados obtidos por meio de diferentes fon-

tes apontam que o município de Niterói apresenta uma prevalência ele-

vada e crescente de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes. 

Segundo registros do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SIS-

VAN), do Ministério da Saúde, 37,4% das crianças e adolescentes residen-

tes no município e atendidas pela Atenção Primária à Saúde do SUS em 

2021, apresentavam excesso de peso, percentual ainda mais elevado do 

que o identificado em nível nacional e estadual (BRASIL, 2021).  

Nesse contexto, cabe ressaltar o crescimento significativo dos índices de ex-

cesso de peso em crianças e adolescentes de diferentes faixas etárias no mu-

nicípio entre os anos de 2019 e 2021. Em crianças de 0 a 4 anos, o percentual 

de excesso de peso saltou de 27% para 35,8% em apenas dois anos; já entre 

crianças com 5 a 9 anos, foi-se de 30,5% para 38%; por fim, na faixa entre 10 e 

19 anos migrou-se de 37,4% para 38,3%. Tais números preocupam por sinali-

zarem um crescimento persistente na prevalência de excesso de peso infan-

tojuvenil nos últimos anos, maior do que o encontrado em nível estadual, por 
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exemplo, que saltou de 31,8% em 2019 para 33,4% em 2021 (BRASIL, 2021).  

Corroborando os dados apresentados, pesquisa realizada em 2012 (VAS-

CONCELLOS; ANJOS; VASCONCELLOS, 2013), avaliou o estado nutricional 

de 328 escolares, representando os 4.546 estudantes do sexto ao nono ano 

da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental de Niterói. Como resul-

tado, constatou-se que 25,7% dos escolares apresentavam excesso de peso, 

sendo 18% com sobrepeso e 7,7% com obesidade, havendo pouca variação 

na estratificação por sexo. Dez anos antes, em 2003, havia sido realizada 

uma pesquisa (SILVA; MALINA, 2003) semelhante, na qual apenas 10,5% dos 

meninos e 9% das meninas apresentavam excesso de peso, o que constitui 

menos da metade do encontrado na década seguinte. 

Por outro lado, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (último 

realizado pelo PNUD Brasil - Programa das Nações Unidas para o Desen-

volvimento, com dados dos Censos 1991, 2000 e 2010) classificou Niterói 

como o sétimo município com maior Índice de Desenvolvimento Huma-

no (IDH) do Brasil. E, segundo dados do IBGE 2010, a cidade apresenta o 

maior IDH do estado, sendo este índice baseado em três dimensões bási-

cas do desenvolvimento humano - renda, educação e saúde - oferecendo 

um contraponto aos indicadores que se sustentam apenas na economia, 

como o Produto Interno Bruto (PIB). Ademais, em 2021, Niterói ficou em 

primeiro lugar entre as cidades do estado no Ranking de Competitividade 

dos Municípios, colocando-se entre as cidades do país que mais priorizam 

políticas públicas, atenção às necessidades da população e criação de um 

ambiente de negócios positivo. Desse modo, nota-se que a cidade apre-

senta um contexto muito favorável à adoção de medidas que enfoquem o 

bem-estar e a saúde de sua população, como a aqui proposta, ampliando 

ainda mais o impacto das suas gestões no que diz respeito ao Desenvolvi-

mento Humano no território.      
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3. 

OS AMBIENTES 
ALIMENTARES 

Conceitualmente, o ambiente alimentar é definido pelos ambientes físico 

(disponibilidade, qualidade e promoção), econômico (custos), político (polí-

ticas governamentais) e sociocultural (normas e comportamento), em que 

se vive, estuda e/ou trabalha e que propiciam oportunidades e condições 

que influenciam as escolhas de consumo e, consequentemente, a qualida-

de da alimentação e o estado nutricional dos indivíduos e da comunidade 

(GLANZ et al., 2005; KUMANYIKA, 2013). 

Para a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Organização Mun-

dial da Saúde (OMS), os governos devem assumir a responsabilidade pri-

mária no desenvolvimento de políticas promotoras de ambientes alimen-

tares equitativos, seguros, saudáveis e sustentáveis, a fim de prevenir e 

controlar a obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis relacio-

nadas à alimentação (OPAS, 2014). Isto porque estudos são conclusivos ao 

apontar que os ambientes alimentares influenciaram o aumento da epi-

demia de obesidade infantil e adulta e que as intervenções ambientais e 

pela via de políticas públicas são as estratégias mais promissoras para a 

melhoria da saúde de toda a população (SWINBURN, 2019; CORRÊA; SCH-

MITZ; VASCONCELOS, 2015).

Deste modo, salienta-se que apesar de ações individuais serem relevantes 

para a prevenção da obesidade em crianças e adolescentes, essa condição 

não deve ser vista como resultado de escolhas voluntárias de estilo de vida 

ou de responsabilidade somente das famílias. Sua prevenção é influen-

ciada pela interseção de fatores biológicos, contextuais e ambientais, que 
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4.

demandam ações governamentais e políticas públicas intersetoriais que 

proporcionem ambientes promotores de saúde. Nestes, devem ser incen-

tivadas, apoiadas e protegidas aquelas práticas necessárias à manutenção 

da saúde das pessoas, como alimentação e atividade física (SWINBURN, 

2019; CORRÊA; SCHMITZ; VASCONCELOS, 2015).

Assim, discutir e agir sobre os ambientes alimentares é fundamental para 

a promoção de hábitos e práticas mais saudáveis, bem como para a pre-

venção da obesidade. Os ambientes precisam ser espaços saudáveis para 

a manutenção da saúde das populações.

  

OS IMPACTOS DO 
CONSUMO DE ALIMENTOS 
ULTRAPROCESSADOS

Especialmente nas últimas duas décadas, a realidade epidemiológica do 

Brasil apresentou mudanças importantes, marcadas pelo aumento da 

ocorrência de doenças crônicas não-transmissíveis, como hipertensão, 

diabetes e cânceres. Tal elevação na prevalência desses quadros mostrou-

-se em consonância com o processo de transição nutricional, caracteri-

zado pela progressiva substituição das refeições caseiras por produtos in-

dustrializados prontos para consumo. Essa mudança levou a ciência da 

epidemiologia nutricional a investir na avaliação do impacto do processa-

mento de alimentos na saúde humana (MONTEIRO et al., 2013).



NOTA TÉCNICA  PL 95/2022   |   13

Assim, em 2009, cientistas brasileiros conceberam a classificação 

NOVA, que divide os alimentos em quatro grupos, segundo a extensão e 

propósito do processamento a que são submetidos: alimentos in natura 

ou minimamente processados; ingredientes culinários; alimentos pro-

cessados; e alimentos ultraprocessados (MONTEIRO et al., 2010). Desde 

então, a classificação NOVA foi sendo detalhada e aprimorada (MON-

TEIRO et al., 2012; BRASIL, 2014; MONTEIRO et al., 2018; MONTEIRO et 

al., 2019a).

O Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014 - instru-

mento norteador de ações de educação alimentar e nutricional e indutor 

de programas e políticas de saúde no SUS e em outros setores -, foi pioneiro 

ao utilizar a classificação NOVA como base das suas recomendações. Sua 

publicação teve grande impacto internacional e influenciou documentos 

de outros países, como França, Bélgica, Canadá, Israel, Uruguai, Equador e 

Peru (BRASIL, 2014; FAO, 2022).

Atualmente, a NOVA é amplamente aceita e reconhecida na comunida-

de científica global, tendo sido abordada nas recomendações de diversas 

entidades internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (MONTEIRO et al., 2019b), a Organização Pan-

-Americana de Saúde Pública (PAHO, 2019) e a Comissão de Obesidade do 

Lancet (SWINBURN et al., 2019). Desta forma, hoje entende-se que, para 

além de um olhar focado na oferta de nutrientes específicos, a preocupa-

ção com a manutenção de uma alimentação adequada e saudável deve se 

pautar na origem dos alimentos e seus processos de produção e distribui-

ção (BRASIL, 2014). 

Os produtos ultraprocessados, que podem ser comidas e bebidas, são defi-

nidos pela classificação NOVA como formulações industriais de substân-

cias extraídas ou derivadas de alimentos, que contêm pouco ou nenhum 
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alimento inteiro em sua composição e que são tipicamente adicionadas 

de flavorizantes, corantes, emulsificantes e outros aditivos que modificam 

os atributos sensoriais do produto final. Os ingredientes e procedimentos 

utilizados na fabricação de ultraprocessados visam criar produtos de bai-

xo custo, hiperpalatáveis e convenientes, com potencial para substituir 

alimentos in natura ou minimamente processados. Ainda, são alimentos 

com alta densidade energética, pobres em micronutrientes, compostos 

bioativos e fibras e ricos em açúcar livre, gorduras não saudáveis, sal e adi-

tivos químicos (BRASIL, 2014; MONTEIRO et al., 2019; STEELE et al., 2016; 

RAUBER et al., 2018; MACHADO et al., 2019; STEELE; MONTEIRO, 2017).

Um conjunto robusto de evidências produzidas por pesquisas condu-

zidas em vários países na última década demonstra claramente que o 

consumo de ultraprocessados é, hoje, o principal fator de deterioração 

da qualidade da alimentação (MOUBARAC et al., 2017; RAUBER et al., 

2018; MACHADO et al., 2019; MARRÓN-PONCE et al., 2019; LOUZADA et 

al., 2018).  Além disso, em unanimidade, a produção científica atual indi-

ca que padrões alimentares baseados em ultraprocessados se associam 

significativamente a um ou mais desfechos negativos de saúde, como 

obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e outras doenças cardiovascula-

res, crescimento ósseo, cânceres em geral, asma em crianças, disfunções 

renais e mortes prematuras (NERI et al., 2022; STEELE, 2019; SCARANNI 

et al., 2021; MELO et al., 2018; FIOLET et al., 2018; REY-GARCÍA et al., 2021; 

BLANCO-ROJO et al., 2019; SCHNABEL et al., 2019).

Diversos mecanismos explicam as relações entre o consumo de ultra-

processados e os desfechos prejudiciais à saúde. São exemplos desses 

mecanismos: características intrínsecas em sua composição, que levam 

a perfil nutricional desequilibrado; o incentivo ao consumo excessivo 

devido à conveniência; marketing altamente abrangente, persuasivo e, 

por vezes, abusivo; hiperpalatabilidade; técnicas de processamento que 
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destroem a matriz alimentar e retiram a água dos alimentos, afetando os 

sistemas controladores de saciedade no organismo e; em geral, consti-

tuição predominante por substâncias químicas prejudiciais, como aque-

las geradas por condições de alta temperatura e pressão, liberadas por 

embalagens plásticas e/ou aditivos que afetam negativamente o micro-

bioma (HALL et al., 2019; ZINÖCKER; LINDSETH, 2018; STEELE et al., 2019; 

MONTEIRO et al., 2019).

Ademais, os prejuízos dos ultraprocessados se estendem para além da 

saúde humana. O impacto do estabelecimento de padrões alimentares 

baseados em produtos ultraprocessados também gera graves consequ-

ências negativas para o meio ambiente. Nesse sentido, um crescente 

número de evidências demonstra a relação dos ultraprocessados com 

indicadores ambientais expressivos, como a perda da biodiversidade, o 

aumento do uso de embalagens e resíduos sólidos, da pegada hídrica e 

das emissões de gases de efeito estufa (BENTON et al., 2021; GARZILLO et 

al., 2022; LEITE et al., 2022).

Diante deste conjunto de evidências, que explicitam o impacto negativo 

dos ultraprocessados sobre a saúde humana e planetária, é urgente que 

os formuladores de políticas reconheçam seus efeitos e intervenham nes-

sa realidade. É necessário o preenchimento das lacunas regulatórias e de 

políticas públicas efetivas, que impeçam o crescimento da produção e do 

consumo desses produtos.
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5.FATORES DE
PROTEÇÃO 

5.1 | REGULAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS  

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS NO COMÉRCIO

Os ambientes de comercialização de alimentos possuem um papel impor-

tante na formação do comportamento de compra e podem impactar de 

maneira significativa os padrões alimentares em nível populacional (GÓ-

MEZ-DONOSO et al., 2021; EJLERSKOV et al., 2018).

Diversos estudos realizados em diferentes países evidenciam que os am-

bientes dos locais de venda de alimentos atualmente incentivam e promo-

vem escolhas alimentares não saudáveis, contribuindo para o desenvolvi-

mento de desfechos negativos em saúde (WHITE et al., 2020; PETERS, 2018; 

GLANZ; BADER; IYER, 2012). Nesse sentido, as práticas de marketing no inte-

rior de estabelecimentos de venda de alimentos, dentre as quais se destaca 

o posicionamento estratégico de produtos, desempenham um papel impor-

tante na formação das preferências alimentares e no comportamento de 

compra dos indivíduos (VOGEL et al., 2021; CAMERON et al., 2016). 

Quando se trata do público infantil, a exposição às estratégias de marke-

ting se torna um problema ainda mais grave. A esmagadora maioria dos 

produtos aos quais as crianças são expostas por estarem em seu campo 

de visão - especialmente nos corredores próximos aos caixas de esta-

belecimentos comerciais - são insalubres, ricos em gorduras não sau-

dáveis, açúcares e sal, criando barreiras para a alimentação adequada e 

saudável (HORSLEY et al., 2014). 
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Além disso, expor as crianças ao fácil acesso implica maior exposição à pu-

blicidade de alimentos ultraprocessados, que possui uma relação direta com 

o alto número de crianças com obesidade e adultos com doenças crônicas 

não transmissíveis. Isto porque a exposição à publicidade de alimentos não 

saudáveis resulta na piora dos hábitos alimentares, dada a influência que 

exerce na formação das preferências dos indivíduos, especialmente em 

crianças, cuja percepção sobre o caráter comercial da publicidade ainda não 

foi desenvolvida (CAMPBELL et al., 2014; HORTA et al., 2021). Ademais, tendo 

em vista o poder de influência das crianças nas escolhas de compras dos 

pais, é fundamental evitar que elas sejam induzidas a pressionar suas famí-

lias pela compra de alimentos cujo consumo não é adequado. Assim, regular 

a exposição de alimentos não saudáveis em estabelecimentos comerciais é 

um meio para proteger a saúde de crianças (HORSLEY et al., 2014).

Revisões sistemáticas mostraram que as intervenções por meio de polí-

ticas públicas visando a modificação do ambiente dos locais de venda de 

alimentos, com destaque para aquelas que se concentraram em mudanças 

relacionadas à localização de produtos, levaram a melhorias na qualidade 

das compras do consumidor. Iniciativas desse tipo foram implementadas 

em diversos países, como Austrália, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, 

México, e vêm apresentando resultados positivos (CAMERON et al., 2016; 

HARTMANN-BOYCE et al., 2018; VOGEL et al., 2021).

Em consonância com tais evidências científicas, a Estratégia de Preven-

ção e Atenção à Obesidade Infantil (Proteja) - iniciativa do Ministério da 

Saúde que tem como objetivo deter o avanço da obesidade infantil e con-

tribuir para a melhoria da saúde e da nutrição das crianças brasileiras - re-

comenda a criação de legislação local para estabelecer altura mínima de 

120 centímetros das prateleiras de exposição de alimentos ultraprocessa-

dos (BRASIL, 2021).
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Dessa forma, com o intuito de apoiar a garantia do direito à alimentação 

adequada e saudável e a promoção e proteção da saúde de crianças e ado-

lescentes, garantidos pela Constituição Federal, o PL 95/2022 propõe a regu-

lação da altura de exposição dos alimentos ultraprocessados. Esta passará 

a ser permitida apenas em prateleiras, gôndolas ou suportes similares que 

os deixem posicionados em altura superior a um metro em relação ao piso 

do estabelecimento, retirando-os do campo de visão das crianças pequenas. 

Assim, são resguardados os direitos da população infantil, em consonân-

cia com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). De modo irrefutável, 

tem-se que a criança representa um sujeito de direito merecedor de espe-

cial atenção e proteção dada sua exacerbada vulnerabilidade, inclusive no 

que se refere às relações de consumo. O direito à saúde e à alimentação 

adequada se sobrepõem, dessa forma, à liberdade empresarial de organi-

zação dos ultraprocessados nos estabelecimentos, fazendo valer o ECA e a 

Constituição Federal.

5.2 | A ESCOLA COMO UM AMBIENTE PROTETOR E 

PROMOTOR DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

A escola, como parte da rede de proteção à infância e à adolescência, 

possui um papel fundamental para a proteção da vida e da saúde e para 

a promoção do desenvolvimento sadio de crianças e adolescentes. Nes-

se sentido, o ambiente escolar é reconhecido como um cenário chave 

para a promoção da alimentação adequada e saudável, por caracterizar-

-se como um espaço de formação de indivíduos em desenvolvimento, no 

qual as pessoas passam grande parte do seu tempo, vivem, aprendem e 

trabalham (IDEC, 2018).

Crianças e adolescentes permanecem por, no mínimo, um terço do dia 

nas escolas, e em torno de 200 dias do ano. Em geral, os estudantes con-

somem de uma a duas refeições durante o horário escolar, o que corres-



NOTA TÉCNICA  PL 95/2022   |   19

ponde a 30 a 50% de sua ingestão diária.  Deste modo, a qualidade dos 

alimentos disponíveis nestes espaços pode influenciar de maneira signi-

ficativa a saúde das crianças e adolescentes (STALLINGS, 2007). 

Entretanto, estudos nacionais apontam que, atualmente, o ambiente es-

colar tem contribuído de forma sistemática para a adoção de práticas 

alimentares consideradas não saudáveis. Alimentos e bebidas ultrapro-

cessados são amplamente disponíveis e acessíveis no ambiente escolar, 

contribuindo com o desenvolvimento de desfechos negativos em saúde. 

Nas escolas particulares, por exemplo, cerca de 30% das calorias consu-

midas por crianças e adolescentes correspondem a produtos ultrapro-

cessados, como salgadinhos e biscoitos “de pacote”, bebidas adoçadas, 

chocolates, balas e guloseimas em geral (ROCHA et al., 2021; CARMO et 

al., 2018; WOGNSKI et al., 2019).  

Neste contexto, cabe destacar que a Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN) possui fundamental importância, mas de forma isolada não é sufi-

ciente para a promoção da alimentação saudável e a prevenção da obesi-

dade infantojuvenil. Isto porque além das práticas educativas, é preciso 

garantir um ambiente alimentar escolar que incentive e permita que os 

estudantes, suas famílias e trabalhadores façam escolhas alimentares 

mais saudáveis. Além disso, salienta-se que a escola só poderá exercer 

sua função educativa de maneira plena e responsável se seus ambientes 

contribuírem para práticas saudáveis de alimentação (BRASIL, 2018).

Deste modo, torna-se fundamental o debate em torno de medidas legais 

que protejam o ambiente escolar, tanto de instituições públicas quanto 

privadas, da publicidade, comercialização e distribuição de alimentos ul-

traprocessados, os quais prejudicam a saúde. Legislações com incidên-

cia neste tema têm se mostrado efetivas para promoção da alimentação 

adequada e saudável e vêm assumindo dimensão internacional, com 

inúmeros países (Chile, Inglaterra, Costa Rica, México, Estados Unidos, 
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Nova Zelândia, Austrália, entre outros) construindo alternativas para o 

ambiente escolar, com o objetivo de intervir na epidemia da obesidade 

na infância e na adolescência (FAO, 2019; MICHA et al., 2018; VÉZINA-IM 

et al., 2017).

Nesta direção, a alimentação nas escolas públicas brasileiras é regula-

mentada por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

que garante a oferta de refeições saudáveis e estabelece diretrizes para 

EAN. Recentemente, o programa ampliou sua atuação protetora da saúde 

dos estudantes ao restringir ainda mais a utilização de alimentos ultra-

processados servidos nas escolas, incluindo a proibição da oferta desses 

alimentos em creches e para crianças menores de 3 anos. O PNAE, no en-

tanto, não engloba estabelecimentos comerciais e/ou terceirizados como 

as cantinas - onde geralmente há grande disponibilidade de alimentos 

ultraprocessados - abrangendo apenas as refeições ofertadas pela pró-

pria instituição de ensino. Ademais, é preocupante que medidas deste 

tipo ainda não sejam uma realidade para as escolas particulares, que não 

possuem nenhum tipo de regulamentação ou norma acerca da oferta, 

comercialização e publicidade de alimentos em seu ambiente.

Diante do contexto apresentado e da influência do ambiente alimentar 

escolar sobre a saúde de crianças e adolescentes, torna-se urgente a im-

plementação de cantinas promotoras de saúde, que forneçam refeições 

e lanches adequados e saudáveis, promovendo a segurança alimentar 

e nutricional da comunidade escolar. Além disso, a implementação de 

medida regulatória dessa natureza tanto em escolas privadas quanto pú-

blicas, propiciará maior coerência entre o que é abordado em atividades 

pedagógicas voltadas à alimentação e nutrição e o que é vivenciado no 

espaço escolar como um todo. No caso das escolas públicas, poderá po-

tencializar a adesão ao PNAE, em um círculo virtuoso de promoção da 

alimentação adequada e saudável (CASTRO et al., 2022; LOCATELLI; CA-

NELLA; BANDONI, 2017).
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5.2.1 | ALGUMAS EXPERIÊNCIAS LEGISLATIVAS

No Brasil, é possível identificar diversas experiências legislativas que re-

gulamentam a oferta de alimentos no ambiente escolar. Seguem abaixo 

alguns exemplos de legislações sobre o tema:  

BRASIL. 
RESOLUÇÃO Nº 6, 
DE 08 DE MAIO DE 2020. 
Dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar aos alunos da 
educação básica no âmbito do PNAE.

SANTA CATARINA
LEI ESTADUAL N.º 12.061, 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001
Dispõe sobre critérios de concessão 
de serviços de lanches e bebidas nas 
unidades educacionais, localizadas no 
Estado. A lei determina a proibição do 
comércio dos seguintes itens nas cantinas: 
bebidas alcoólicas; balas, pirulitos e gomas 
de mascar; refrigerantes e sucos artificiais; 
salgadinhos industrializados; salgados 
fritos e pipocas industrializadas. 

PASSO FUNDO/RS
LEI MUNICIPAL Nº 5.400,

DE 23 DE JANEIRO DE 2019
Dispõe sobre a proibição da 

comercialização de alimentos 
nocivos à saúde, tais como 

refrigerantes, no âmbito das 
escolas de educação infantil e de 

ensino fundamental municipais e 
particulares do município.

PARANÁ
LEI ESTADUAL 14.423,  
DE 02 DE JUNHO DE 2004
Dispõe que os serviços de lanches 
nas unidades educacionais públicas e 
privadas que atendam a educação básica, 
localizadas no Estado, deverão obedecer 
a padrões de qualidade nutricional e de 
vida, indispensáveis à saúde dos alunos.  
A lei determina a proibição do comércio 
dos seguintes itens nas cantinas: bebidas 
alcoólicas; balas, pirulitos e gomas de 
mascar; refrigerantes e sucos artificiais; 
salgadinhos industrializados; salgados 
fritos e pipocas industrializadas. 

RIO GRANDE DO SUL
LEI ESTADUAL Nº 15.216,

DE 30 DE JULHO 2018 
Dispõe sobre a promoção da alimentação 

saudável e proíbe a comercialização de produtos 
que colaborem para a obesidade, diabetes e 

hipertensão em cantinas e similares instalados 
em escolas públicas e privadas do Estado. A lei 

determina a proibição do comércio dos seguintes 
itens nas cantinas: bebidas alcoólicas; balas, 
pirulitos e gomas de mascar; refrigerantes e 

sucos artificiais; salgadinhos industrializados; 
salgados fritos e pipocas industrializadas. 

Determina, ainda, que a cantina escolar oferecerá 
para consumo, diariamente, pelo menos 2 (duas) 

variedades de fruta da estação “in natura”, inteira 
ou em pedaços, ou na forma de suco. 

DISTRITO FEDERAL/ DF
LEI DISTRITAL Nº5.146/2013

Estabelece diretrizes para a promoção 
da alimentação saudável nas escolas da 

rede de ensino do Distrito Federal. 

JUIZ DE FORA/MG
LEI MUNICIPAL Nº 12.121,
DE 17 DE SETEMBRO DE 2010
Dispõe sobre a comercialização 
de alimentos nas cantinas, 
lanchonetes ou similares, 
dos estabelecimentos da 
Rede Particular e Pública 
do Sistema Municipal de 
Ensino. A lei determina a 
proibição de fornecimento e a 
comercialização de produtos e 
preparações com altos teores 
de calorias, gorduras saturadas, 
gorduras trans, açúcar livre e 
sal, ou com poucos nutrientes, 
tais como: frituras; biscoitos 
recheados; balas, pirulitos, 
gomas de mascar; bebidas 
artificiais e refrigerantes; 
salgadinhos e pipocas 
industrializadas; alimentos 
apresuntados e embutidos.
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6.CONCLUSÃO

A obesidade infantojuvenil é um problema de saúde pública, coletivo e com-

plexo. Responsabilizar somente o indivíduo e sua família é isentar o Estado 

da proteção social que inclui a garantia ao direito à saúde. Por isso, todas as 

ações aqui descritas objetivam melhorar a qualidade do ambiente alimentar 

e, assim, promover práticas e hábitos saudáveis e protetores da saúde.

O Projeto de Lei nº 95/2022 prevê a regulamentação de pontos estratégi-

cos na contenção dos crescentes números da obesidade entre crianças 

e adolescentes, como exposto nos panoramas da obesidade em crianças 

e adolescentes. Este projeto de lei está em consonância com a Consti-

tuição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, visto que é 

responsabilidade do Estado garantir que crianças e adolescentes tenham 

acesso a uma alimentação adequada e saudável.  

Com base nisso, recomendamos a discussão do assunto com a sociedade 

e encaminhamento do referido Projeto de Lei para a votação e conse-

quente aprovação.   
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