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NUTRIÇÃO/UFMG MANIFESTA APOIO AO GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO 

BRASILEIRA 
 

 

1. Contextualização 
 

No dia 14 de setembro de 2020, a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicou a Nota Técnica nº 42/2020/DAEP/SPA/MAPA. O 

documento solicita a revisão da segunda edição do Guia Alimentar para a população brasileira 

publicada pelo Ministério da Saúde no dia 05 de novembro de 2014. 

 

A Nota Técnica apresenta duras críticas acerca da classificação de alimentos utilizada pelo Guia 

Alimentar, que se baseia na extensão e grau de processamento dos alimentos, afirmando que “[...] a 

classificação NOVA utilizada é confusa, incoerente e prejudica a implementação de diretrizes 

adequadas para promover a alimentação adequada e saudável para a população brasileira”. A 

recomendação do Guia Alimentar para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados também é 

questionada, sugerindo que essa proposta limitaria a autonomia para escolhas alimentares e 

afirmando que “[...] existem alimentos processados que contribuem com uma ampla variedade de 

nutrientes” .  

 

Outra questão abordada é a relação entre o consumo de alimentos de origem animal e as mudanças 

climáticas. A Nota Técnica rebate a posição do Guia Alimentar de que a diminuição da demanda por 

alimentos de origem animal reduziria as emissões de gases de efeito estufa, o desmatamento para 

pastagens e o uso intenso de água, afirmando que tal colocação seria proveniente de dados “[...] 

pseudocientíficos”. 

Além dos pontos descritos acima, a Nota Técnica apresenta críticas à clareza e à coerência do Guia 

Alimentar, sugerindo sistematicamente ao longo do texto que o documento do Ministério da Saúde 

não seja baseado em evidences científicas e que não apresente como objetivo principal atender ao 

interesse da população brasileira. Por fim, a Nota aponta ainda que a edição atual é considerada um 

dos piores Guias Alimentares do mundo. 

 
 

2. Guia Alimentar para a população brasileira (2014) 
 

A segunda edição do Guia Alimentar para a população brasileira se revela como uma importante 

ferramenta para a implementação da segunda diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), que coloca a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, como uma das suas linhas 

de ação. Além disso, o Guia integra o escopo das ações do governo brasileiro para a promoção da 

saúde e da segurança alimentar e nutricional (SAN) no país.  

 



 

 
  

 

Ao considerar a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei nº 11.346, de 15 de 

setembro de 2006), que “Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com 

vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada (DHAA) e dá outras providências”, que 

no artigo 6º, da Constituição Federal garante a alimentação, como direito social, tendo a Federação, 

os Estados e os Municípios, o dever de prover esse direito para a população, o Guia Alimentar para a 

população brasileira assegura esse direito e contribui para a garantia da SAN e a soberania alimentar 

da população brasileira. 

 

Em consonância com a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de atualizar 

periodicamente as recomendações sobre alimentação adequada e saudável, a primeira edição do 

Guia Alimentar para a população brasileira publicada em 2006 teve as suas recomendações 

revisadas. O processo de revisão teve início em 2011 pelo Ministério da Saúde, em parceria com o 

Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo 

(Nupens/USP) e com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/Brasil). A revisão 

considerou as transformações sociais vivenciadas pela sociedade brasileira, que impactaram as suas 

condições de saúde e nutrição, de forma a atender às demandas da agenda de alimentação e 

nutrição do país. Ademais, contou com uma série de etapas, descritas no próprio documento, de 

forma a promover a construção coletiva e proporcionar a ampla participação e discussão de seu 

conteúdo, incluindo a consulta pública criada com o objetivo de colher sugestões dos diversos 

segmentos da sociedade para o conteúdo da sua segunda edição. 

 

O Guia é norteado por cinco princípios que expressam o olhar ampliado e abrangente da relação 

entre alimentação, comensalidade e saúde. Nesse sentido, o documento reconhece a 

pluridimensionalidade da alimentação, o cenário alimentar e as condições de saúde atuais, as 

diferentes características dos sistemas alimentares e a sustentabilidade, como também os diferentes 

saberes de vários campos do conhecimento e a ampliação da autonomia para a realização de 

escolhas alimentares mais conscientes. Para isso, o Guia nos convida a olhar para o processamento 

dos alimentos, ou seja, todos os processos físicos, biológicos e químicos usados após os alimentos 

serem separados da natureza e antes de serem consumidos ou preparados, além de propiciar a 

autonomia na tomada de decisões alimentares adequadas e saudáveis.  

 

Com base na Classificação NOVA, que divide os alimentos de acordo com a natureza, a extensão e o 

propósito do processamento dos alimentos, o documento traz quatro recomendações: “Faça de 

alimentos ‘in natura’ ou minimamente processados a base de sua alimentação; Utilize óleos, 

gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar 

preparações culinárias; Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os, em pequenas 

quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em 

alimentos ‘in natura’ ou minimamente processados; Evite alimentos ultraprocessados.”.  

 

Essas recomendações colocam o Brasil como um dos poucos países que orientam a escolha dos 

alimentos para uma alimentação saudável considerando aspectos nutricionais, hedônicos, culturais, 

sociais e ambientais. O caráter inovador de suas recomendações, não baseadas no papel nutricional 



 

 
  

 

e biológico dos alimentos, e sim no grau de processamento, foi reconhecido por órgãos 

internacionais, visto que por muito tempo o processamento dos alimentos foi um aspecto ignorado em 

recomendações dietéticas. A classificação NOVA, adotada no documento, tem sido utilizada em 

pesquisas e evidências científicas consistentes desenvolvidas por meio de  estudos com diferentes 

delineamentos mostram que o deslocamento do consumo de alimentos in natura e minimamente 

processados para ultraprocessados aumenta o risco de obesidade e de várias outras doenças não 

transmissíveis relacionadas à dieta, além de mortalidade precoce. É importante destacar também que 

outros países, como Equador, Peru e Uruguai passaram a incluir o processamento de alimentos em 

suas recomendações dietéticas oficiais. 

 

Outro diferencial da segunda edição do Guia Alimentar é a incorporação de questões ambientais, e 

preservação das culturas e hábitos alimentares regionais na formulação de suas recomendações 

dietéticas. A SAN e o DHAA se promovem pelo respeito à diversidade cultural representada pela 

preservação das culturas alimentares dos povos e comunidades tradicionais (PTCs).  

 

A própria definição de sustentabilidade adotada pelo documento tem sido reconhecida como 

diferencial pelo fato de trazer uma visão holística com forte ênfase em questões sociais e de justiça 

alimentar, conforme destacado em relatório da Food And Agriculture Organization Of The United 

Nations (FAO). O Guia enfatiza também a importância de uma abordagem sistêmica da alimentação 

saudável, considerando não só os alimentos que se come, mas também o contexto e como os 

alimentos são consumidos. Assim, o documento traz ainda três recomendações sobre o ato de comer 

e a comensalidade: “Comer com regularidade e com atenção; Comer em ambientes apropriados; e 

comer em companhia.” 

 
3. Posicionamento do Departamento de Nutrição (NUT) da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) 
 

O Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG tem acompanhado a repercussão 

e os desdobramentos da Nota Técnica publicada pelo MAPA. Enquanto parte de uma Universidade 

Pública que tem o compromisso com a produção acadêmico-científica e a transformação social, 

manifestamos o nosso posicionamento sobre o Guia Alimentar para a população brasileira. Nosso 

Departamento abrange 22 docentes envolvidos de forma ativa com o Curso de Graduação em 

Nutrição e Programas de Pós-Graduação da Instituição, além da coordenação de importantes 

projetos de pesquisa e extensão.  

 

No nosso entendimento, a segunda edição do Guia Alimentar se revela como um instrumento 

qualificado, moderno e cientificamente oportuno em todas as atividades de promoção da alimentação 

saudável e adequada. O documento reflete as ambições contemporâneas de promoção do DHAA, 

valorizando a vida em todas as suas dimensões. Ademais, o Guia Alimentar assim como os princípios 

científicos e os fundamentos que orientaram a sua elaboração são utilizados em várias disciplinas 

teóricas e práticas do Curso de Nutrição da UFMG, como Alimentação e Cultura, Ciclos da Vida, 

Capacitação Educacional para Saúde em Nutrição, Nutrição e Saúde Pública, Estágios 



 

 
  

 

Supervisionados, dentre outras, como ação central da educação alimentar e nutricional para 

indivíduos e coletividades. A nossa grade curricular é inovadora com grande articulação entre teoria e 

prática desde o início do percurso formativo, com discussão ampliada do alimento, saúde e homem, e 

suas inter-relações.  Nesse contexto, o Guia Alimentar se destaca pois a sua multidimensionalidade 

permite a abordagem dos seus pressupostos em cenários variados com incentivo à reflexão dos 

alunos sobre a importância de um olhar integral para todas as etapas da alimentação, como também 

para o alimento além de sua dimensão biológica. 

 

O conceito de alimentação saudável apresentado no Guia Alimentar é defendido pelos docentes e 

pesquisadores do Departamento de Nutrição. A compreensão de que uma alimentação saudável 

pode ter inúmeras apresentações em virtude das diferentes características culturais e sociais do país, 

nos convida a pensá-la de forma ampliada. As recomendações dietéticas expressas de forma 

qualitativa (e não mais em número delimitado de porções diárias) consideram as infinitas 

combinações e quantidades de alimentos que podem resultar em uma alimentação saudável, e 

respeitam a singularidade acerca das necessidades e escolhas alimentares de cada indivíduo. Além 

disso, o documento não se expressa em um ícone, com distribuição de alimentos em pirâmides ou 

em proporção de nutrientes em pratos e, ou rodas. Em contrapartida, o Guia destaca a nossa comida 

e a culinária local, com imagens de refeições que ilustram as suas recomendações dietéticas nas 

diferentes macrorregiões do país. Essa abordagem auxilia na melhor compreensão de suas 

orientações e facilita o entendimento da população e de profissionais de saúde de diferentes 

especialidades acerca de uma alimentação saudável, favorecendo com que as recomendações do 

Guia possam ser incorporadas em vários contextos e territórios. 

 

Os conteúdos do Guia Alimentar também são utilizados em diferentes projetos de extensão 

coordenados pelos professores do NUT, como forma de favorecer nas comunidades atendidas a 

construção de conhecimentos acerca de uma alimentação saudável, em todas as suas facetas, com 

respeito às especificidades locais. Ações realizadas em escolas, restaurantes, Academias da Saúde 

e ambulatórios de atendimento à população exemplificam espaços de apropriação do Guia para o uso 

do documento além dos muros da Universidade.     

 

No âmbito da Pesquisa, o Guia Alimentar e suas referências se revelam como importantes 

estratégias para fundamentações teóricas dos projetos e construções das hipóteses das pesquisas, 

além de fazer parte dos métodos daquelas que visam a promoção de saúde ou intervenções 

individuais e coletivas que objetivam a melhoria de determinados parâmetros antropométricos, 

dietéticos, clínicos e, ou metabólicos. Dissertações concluídas e em andamento do Mestrado em 

Nutrição e Saúde já utilizaram (ou utilizam) as diretrizes do Guia Alimentar e publicações científicas 

derivadas das recomendações do documento. Ademais, teses orientadas pelos docentes do NUT em 

outros Programas de Pós-Graduação também utilizam esse valioso instrumento.  

 

Por fim, destaca-se que os princípios científicos e fundamentos que nortearam a elaboração do Guia 

Alimentar são exaustivamente testados, validados e praticados em todas as dimensões da práxis 

universitária: ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, podemos assegurar que os pressupostos do 



 

 
  

 

Guia se baseiam em evidências seguras da Ciência da Nutrição em interface com outras que 

contribuem para compreensão dos campos da Alimentação e Nutrição. Os Grupos de Pesquisas, 

coordenados pelos docentes do nosso Departamento e registrados pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), como Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em 

Ambiente Alimentar e Saúde/GEPPAAS, Grupo de Pesquisa de Intervenções em Nutrição/GIN,  

Grupo de Pesquisa em Nutrição Clínica e Experimental/PENCE, Imunometabolismo/IME e Núcleo de 

Estudos em Alimentação e Nutrição nos Ciclos da Vida/NEANC, reiteraram em suas mídias sociais o 

apoio ao Guia Alimentar para a população brasileira tendo em vista a sua importância no cenário 

científico nacional e internacional.   

 

Diante do exposto, o Departamento de Nutrição da UFMG registra o seu apoio a esse instrumento 

inovador - Guia Alimentar para a população brasileira (2014) - que proporcionou visibilidade e 

atenção às diretrizes alimentares brasileiras e tem se consolidado como importante ferramenta 

dialógica com o ensino, pesquisa e extensão no país no âmbito da promoção da alimentação 

adequada e saudável.  
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