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RESUMO 
 

 

FERRAZ, Mariana de Araujo. O papel do Estado na prevenção da obesidade infantil: 

enfoque em medidas para desestimular o consumo de alimentos não saudáveis. 324 f. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

 A presente tese estrutura-se em torno da seguinte questão-lide: qual é o papel do 

Estado e do Direito na prevenção da obesidade infantil? Por meio de um aproximação 

interdisciplinar entre as áreas de Nutrição, Saúde Pública e Direito, em particular Direitos 

Humanos no marco de proteção à infância, Direito Constitucional e Direitos do Consumidor, 

propõe-se uma jornada investigativa que parte do esclarecimento sobre a obesidade e doenças 

crônicas não transmissíveis correlacionadas como um problema de saúde pública. Desse ponto 

de partida, destaca-se a conformação dos ambientes obesogênicos cujos determinantes 

comerciais incluem práticas de mercado que promovem o consumo de produtos alimentícios 

ultraprocessados e contribuem para dietas não saudáveis e obesidade. Ao identificar os fatores 

promotores da epidemia de obesidade em nível populacional, a pesquisa é direcionada para o 

universo das recomendações expedidas pelos principais organismos internacionais de saúde, 

de forma a destacar-se aquelas direcionadas ao Estado para adoção de medidas regulatórias 

que desestimulem o consumo de produtos alimentícios que colaboram para dietas não 

saudáveis. Um olhar especial é dedicado às medidas avaliadas como mais custo-efetivas, quais 

sejam, regulação do ambiente alimentar escolar, da publicidade, da rotulagem e tributação de 

bebidas açucaradas e de alimentos que favorecem o ganho de peso. Adentra-se, então, em 

reflexões sociológicas e jurídicas para compreensão das demandas por segurança no âmbito 

alimentar emanentes da sociedade de risco global, e respectivos impactos na esfera de deveres 

do Estado e direitos fundamentais, em particular dos direitos à saúde e à alimentação da 

criança. Os limites de atuação do Estado e o embate de direitos envolvendo a livre-iniciativa é 

posto em debate. Finalmente, a tese comenta a situação e possibilidade jurídica no 

ordenamento brasileiro das recomendações de medidas regulatórias sobre o mercado de 

alimentos, trazendo uma investigação de direito comparado nos países das Américas sobre a 

normativa recomendada para prevenção da obesidade infantil. A tese procura apontar o 

(des)cumprimento pelo Estado Brasileiro de suas obrigações de proteção à saúde da infância 

sob essa ótica, e objetiva esclarecer critérios e caminhos possíveis para decisores políticos, 

operadores do direito e acadêmicos atuarem em prol do melhor interesse da criança e da 

sociedade como um todo. 
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Alimentos ultraprocessados. Regulação. Alimentação escolar. Publicidade. Tributação de 

bebidas açucaradas. Rotulagem de alimentos. Direitos humanos. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde. Direito à alimentação.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

FERRAZ, Mariana de Araujo. The role of the State to prevent childhood obesity: focus on 

measures to discourage consumption of unhealthy foods. 324 p. PhD Thesis – Law School, 

University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

This thesis is structured around the following question: what role do the State and the 

Law play in preventing childhood obesity? Through an interdisciplinary approach within the 

areas of Nutrition, Public Health and Law, in particular Human Rights in the child protection 

legal framework, Constitutional Law and Consumer Rights, this thesis presents an 

investigative journey that starts by clarifying why obesity and the correlated 

noncommunicable diseases are a public health problem. From this starting point, the research 

defines obesogenic environments, whose commercial determinants include market practices 

that promote the consumption of ultra-processed food products contributing to unhealthy diets 

and obesity. By identifying the drivers of the obesity epidemic at the population level, the 

research then analyzes the recommendations issued by the main international health 

organizations, focusing attention on those directed to the State for the adoption of regulatory 

measures that discourage the consumption of food products that contribute to obesity and 

unhealthy diets. Special attention is given to the most cost-effective measures, namely, 

regulation of school food environment, advertising, labeling and taxation of sugary drinks and 

foods that promote weight gain. The thesis then discusses sociological and legal reflections to 

understand the demands for food security rising from the global risk society, and how it shapes 

State obligations and fundamental rights, in particular the children’s health and food rights. 

The limits of State action and the clash of rights involving free enterprise are debated. Finally, 

the thesis comments on the food market regulatory status and its legal possibility within the 

Brazilian legal framework, bringing a comparative law investigation within the countries of 

the Americas regarding the recommended norms for childhood obesity prevention. The thesis 

seeks to address the Brazilian State's (non) compliance with its obligations to protect 

childhood health from this perspective, and aims to clarify criteria and possible ways for 

policy makers, legal professionals and academics to act in the best interests of the child and 

the society as a whole. 

 

 

 

Keywords: Childhood obesity. Disease prevention. Obesogenic environment. Ultra processed 
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RÉSUMÉ 
  

  

FERRAZ, Mariana de Araujo. Le rôle de l'État dans la prévention de l'obésité infantile: 

Une mise en évidence des mesures pour décourager la consommation d'aliments 

malsains. 324 f. Thèse de doctorat - Faculté de droit, Université de São Paulo, São Paulo, 

2020. 

  

  

Cette thèse s'articule autour de la question suivante: quel est le rôle de l'État et de la loi 

dans la prévention de l'obésité infantile? Grâce à une approche interdisciplinaire couvrant les 

domaines de la nutrition, de la santé publique et du droit, en particulier les droits de l'homme 

dans le cadre de la protection de l'enfance, du droit constitutionnel et des droits des 

consommateurs, la présente recherche part de la clarification de l'obésité et des maladies 

chroniques non transmissibles en tant que problème de santé publique. À partir de ce point de 

départ, nous mettons en évidence le développement d'environnements obésogènes dont les 

déterminants commerciaux incluent des pratiques de marché qui favorisent la consommation 

de produits alimentaires ultra-transformés et contribuent à des régimes malsains et à l'obésité. 

En identifiant les facteurs favorisant l'épidémie d'obésité au niveau de la population, la 

recherche est orientée vers l'univers des recommandations émises par les principales 

organisations internationales de santé, afin de mettre en évidence celles adressées à l'État pour 

l'adoption de mesures réglementaires décourageant la consommation de produits alimentaires 

qui contribuent à une alimentation malsaine. Une attention particulière est accordée aux 

mesures les plus rentables, à savoir la réglementation de l'environnement alimentaire scolaire, 

de la publicité, de l'étiquetage et la taxation des boissons sucrées et des aliments qui favorisent 

la prise de poids.  Cette thèse entre ensuite dans des réflexions sociologiques et juridiques pour 

comprendre les exigences de sécurité alimentaire émanant de la société de risque mondial, et 

leurs impacts sur la sphère des devoirs de l'État et droits fondamentaux, en particulier aux 

droits à la santé et aux droits alimentaires des enfants. Les limites de l'action de l'État et le 

conflit des droits impliquant la libre entreprise sont débattus. Enfin, la thèse commente la 

situation et la possibilité juridique, dans le cadre légal brésilien, des recommandations de 

mesures réglementaires sur le marché alimentaire, amenant une recherche de droit comparé 

dans les pays des Amériques sur les normes recommandées pour la prévention de l'obésité 

infantile. La thèse vise à souligner le (non) respect par l'État brésilien de ses obligations de 

protéger la santé des enfants de ce point de vue, et vise à clarifier les critères et les moyens 

possibles pour les décideurs politiques, les opérateurs juridiques et les universitaires d'agir 

dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de la société dans son ensemble. 

  

  

Mots-clés: Obésité infantile. Prévention des maladies. Environnement obésogènes. Aliments 

ultra transformés. Réglementation. Alimentation scolaire. Publicité.  Boissons sucrées. 

Étiquetage des aliments. Droits de l'homme. Droits fondamentaux. Droit à la santé. Droit à 

l’alimentation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Comida. Alimento. Nutrição. Tais palavras assumem dimensões intrínsecas à 

existência humana. Podem ser vistas sob a ótica da subsistência, o nutrir para existir. Podem 

ser vistas sob o olhar emotivo-afetivo, os cheiros e sabores da infância, memória, cuidado e 

carinho por trás de um prato preparado com amor. Quem não se lembra de alguém ao fechar 

os olhos e pensar na sua comida favorita? A comida que desperta o apetite ao longo do dia, 

todos os dias, a comida história e cultura de um povo, a comida descoberta de sabores, a 

comida que comemos e tema de conversa entre amigos, a comensalidade. Esse mesmo 

alimento é também matéria de jornal diariamente, a ausência e inadequação dos alimentos, 

alvo de questionamentos sobre riscos, perigos, julgamento de desempenho, a medicalização do 

alimento, suas consequências de consumo, seu processo produtivo, sua segurança e impacto 

social e em saúde.  

 São diversas as vertentes e possibilidades de olhar sobre o tema da alimentação. E por 

ser tão vivo e presente na existência humana inevitavelmente transita do mundo do ser ao 

dever ser. Quais as providências jurídicas em torno das crises e problemas alimentares? Há um 

encontro fatal entre os universos do Direito e da Alimentação. Essa esfera é o ponto de partida 

da presente tese, que pretende apresentar um diálogo entre as áreas do saber de Nutrição em 

Saúde Pública e do Direito, em particular de Direitos Humanos, Constitucional e Direitos do 

Consumidor. 

 Nosso enfoque é sobre um problema em particular: qual é o papel do Estado e do 

Direito na prevenção da obesidade populacional e infantil enquanto expressão de má-nutrição? 

Porém, antes de adentrar sobre as possíveis obrigações e providências jurídicas em torno do 

problema, é preciso dar um passo atrás e reconhecer e esclarecer o problema em si. “Da 

mesma forma que Suécia e Dinamarca tem por base evitar que suas crianças de olhos azuis 

fiquem gordinhas, o Brasil tem por base acabar com a desnutrição dos nossos meninos 

moreninhos. Ao contrário dos Estados Unidos, aqui o McDonald’s não é vício, é aspiração”1 – 

 
1 CONSELHO NACIONAL DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA. Relatório de 12 de junho 

de 2011. Relator Ênio Basílio Rodrigo. Representação N. 085/11. Disponível em: 

<http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/07/ArcosDouradosRio_Decisao_2014.pdf>. Acesso em 

24 de novembro de 2019. 

http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/07/ArcosDouradosRio_Decisao_2014.pdf
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tal frase foi escrita em voto do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

CONAR, negando provimento sobre uma denúncia de abusividade de publicidade infantil de 

empresa de fast food. Essa passagem é um micro-cosmos do universo de ignorância acerca da 

relação entre má-nutrição, práticas de marketing e impacto na saúde da criança, em especial 

dessa realidade em território nacional.  

Pensando em dialogar com o desconhecimento e o negacionismo ao problema, 

dedicaremos esforços primeiramente para trazer luz ao tema. Afinal, a obesidade e seus fatores 

de risco modificáveis são um problema de saúde pública? E por quê? Assim, nossa pesquisa 

parte da investigação do fenômeno da obesidade populacional, seus custos, impactos em saúde 

e qualidade de vida e os principais fatores promotores que fazem com que essa expressão de 

má nutrição atinja adultos e crianças no Brasil e no mundo. Cumpre-se necessário um olhar 

especial ao público infantil e o impacto do excesso de peso e obesidade em seu 

desenvolvimento.  

Alguns cuidados pautarão nossa abordagem, um deles diz respeito à não 

estigmatização e culpabilização dos indivíduos com obesidade. Também abordaremos a 

hipervulnerabilidade da criança e do adolescente diante desse problema. Esse olhar nos 

direciona inevitavelmente para compreensão das forças do ambiente que conformam os 

principais fatores promotores da má nutrição e do desequilíbrio do balanço energético que 

determina o excesso de peso. Mudanças no padrão alimentar aliados à reduzida prática de 

atividade física, tanto no período laboral, como no lazer, são apontados como determinantes 

para o excesso de peso2. Hoje, o notório crescimento da prevalência da obesidade e doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNTs) relacionadas à alimentação, como diabetes tipo 2, 

doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer, chamam atenção do debate social 

diariamente. Mas o que de fato precisamos entender para lidar com esse problema? 

Um caminho é o estudo das tendências e relações entre os fatores de risco modificáveis 

e a prevalência do problema de saúde. Ao observarmos dados mundiais, e do Brasil em 

particular, chama atenção a relação entre transição nutricional e a carga de doenças. A 

transição nutricional brasileira caracteriza-se por um novo padrão alimentar marcado pelo 

 
2 CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. Estratégia 

Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: recomendações para estados e municípios. Brasília, 

DF: CAISAN, 2014, p.12. 
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pouco tempo dedicado à a alimentação, diminuição das preparações culinárias baseadas em 

alimentos frescos, preparadas pelo consumidor em suas casas, e um consumo cada vez maior 

de produtos ultraprocessados 3  com altas quantidades de açúcar, sódio e gorduras, alta 

densidade energética, e nutricionalmente desequilibrados. Tais produtos são frequentemente 

comercializados por grandes corporações e possuem a característica de serem muito duráveis, 

e prontos para consumir, e por isso chamados “alimentos de conveniência” na medida em que 

requerem mínima ou nenhuma preparação, têm longos prazos de validade, podem ser 

comercializados em diferentes tamanhos e são facilmente encontrados em todos os lugares, 

tendem a ser hiperpalatáveis graças à adição excessiva de gorduras, açúcar e sal e ao uso de 

diversos aditivos “realçadores de sabor” pela indústria de alimentos. As técnicas de marketing 

e publicidade, comunicam tais “vantagens” e estimulam seu consumo em excesso, sem alertar 

para qualquer cautela quanto aos impactos para a saúde. Observamos, com isso o fenômeno de 

aumento da produção e o consumo desses produtos, substituindo padrões alimentares baseados 

nos alimentos frescos e minimamente processados.4 O aumento do consumo populacional 

desses produtos alimentícios vem casado com o aumento da ocorrência de DCNTs associadas 

à má alimentação. Veremos em detalhes como ocorre essa relação e de que maneira as práticas 

de mercado de promoção desses produtos tem colaborado para conformação de ambientes 

obesogênicos, que dificultam a realização de escolhas saudáveis, promovem e apoiam a 

obesidade em indivíduos ou populações mediante fatores físicos, econômicos, legislativos e 

socioculturais.5 

 Estamos, sem dúvida, diante de um problema de causas complexas. As configurações 

urbanas para deslocamento, altamente dependentes do uso de carro; a insegurança pública; o 

tempo em frente às telas (TV, computadores, celulares smartphone); entre outros fatores, 

também influenciam no modo de vida sedentário, afetando o gasto energético decorrente das 

atividades físicas. Muitas variáveis entram em jogo na definição do que se come e se bebe. A 

pobreza, a exclusão social, a qualidade da informação disponível, os sistemas de produção, 

 
3 A definição de produtos ultraprocessados sera esclarecida no capítulo 3 do presente trabalho. 
4 MONTEIRO, Carlos Augusto. The big issue is ultra-processing: the price and value of meals [Comentary]. 

World Nutrition, [S.l], v.2, n.6, p.271-282, 2011. 
5 ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em 

Crianças e Adolescentes. 53 Conselho Director. 66a Sessão do Comitê Regional da OMS 3 de outubro de 2014. 

Original: ingles. Washington, D.C., USA, 2014. 
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abastecimento, comercialização e práticas comerciais dos alimentos afetam e restringem 

diretamente as escolhas individuais. Daremos, portanto, especial enfoque para compreensão 

das influências das práticas mercadológicas pensando na acessibilidade, preço e estímulo 

midiático ao consumo de produtos alimentícios não saudáveis.  

A Parte I desse trabalho estará voltada a aprofundar-se nesses aspectos, procurando 

responder de que forma a obesidade tornou-se um problema de saúde pública; quais os 

impactos no público infantil e adolescente; quais as forças promotoras da epidemia de 

obesidade e como conformam os ambientes obesogênicos; qual a relação entre prevalência de 

obesidade e as práticas de mercado; e como qualificar “alimentos não saudáveis”, em 

particular tendo em vista uma perspectiva regulatória. Tais esclarecimentos são ponto de 

partida para enfrentarmos o cerne dessa pesquisa: Qual seria, então, o papel do Estado e das 

políticas de saúde no enfrentamento da epidemia de obesidade sob o foco de sua possibilidade 

de interferência no ambiente e regulação do mercado? 

Partiremos então para um segundo momento da pesquisa: as Recomendações. Diversas 

propostas de intervenções tem sido recomendadas por organismos internacionais de saúde para 

conter o aumento na prevalência de doenças crônicas associadas à alimentação. Parte-se da 

conclusão de que as preferências alimentares pessoais, decisões de compra e comportamentos 

alimentares são moldados pelo preço, marketing, disponibilidade e acessibilidade. Por sua vez, 

estes fatores são influenciados por políticas e regulamentações para agricultura e comércio. 

Algumas dessas medidas seguem os passos dados pelas estratégias de controle do tabaco e 

visam reduzir a demanda por produtos que influenciam nos fatores de risco. No caso de 

alimentação e nutrição, destaca-se: (i) regulamentação do marketing promocional (para limitar 

os estímulos ao consumo); (ii) preço (tributação para criar uma barreira financeira para 

produtos alimentícios não saudáveis e subsídios para os mais saudáveis); (iii) local 

(intervenções para reduzir o acesso físico aos produtos alimentícios não saudáveis e limitação 

ao tamanho das porções); e (iv) produto (reformulação de ingredientes dos produtos). 6 

O reconhecimento dos efeitos nocivos do marketing de alimentos dirigido à criança foi 

expresso formalmente em diversos documentos internacionais. Alguns exemplos: Em 2010, os 

Estados Membros da Organização Mundial da Saúde aprovaram um conjunto de 

 
6 GOMES, Fabio da Silva; LOBSTEIN, Tim. Food and beverage transnational corporations and nutrition policy. 

Journal SCN News, Geneva, Switzerland, n. 39, p. 57-65, 2011. 
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recomendações sobre a promoção de alimentos e bebidas não alcoólicas dirigida às crianças.7 

Em 2011, a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) publicou as Recomendações da 

Consulta ao Grupo de Especialistas sobre promoção e publicidade de alimentos e bebidas não 

alcoólicas dirigida à crianças na região das Américas.8 O documento lista ações concretas e 

práticas a serem adotadas pelos Estados de forma a reduzir a exposição infantil à promoção e à 

publicidade de produtos alimentícios com elevados teores de gorduras, açúcar e/ou sódio. Em 

2012, a OMS publicou um marco referência para implementação de suas recomendações sobre 

regulação do marketing de alimentos e bebidas não alcóolicas para crianças, ampliando o 

alcance das ações para a regulação de outras estratégias de comercialização, como o design de 

embalagens e rotulagem de produtos. Em 2014, o Escritório Regional da OMS para as 

Américas e a OPAS publicaram o Plano de Ação para a Prevenção da Obesidade em Crianças 

e Adolescentes contendo diversas linhas de ações estratégicas, que incluem, políticas fiscais e 

regulamentação do marketing e rotulagem de alimentos, visando reduzir o consumo entre 

crianças e adolescentes de bebidas açucaradas e produtos alimentícios com alta densidade 

energética e pobres em nutrientes; proteger crianças e adolescentes do impacto do marketing 

desses produtos; e instituir normas para rotulagem da parte frontal da embalagem que 

promovam escolhas saudáveis.9 Esse documento também prevê como linha de ação estratégica 

a melhoria de ambientes de nutrição e de atividade física escolar, visando a implementação de 

programas nacionais de alimentação escolar e adoção normas e/ou regulamentações sobre a 

venda de alimentos e bebidas em escolas (“alimentos competitivos”) que promovam o 

consumo de alimentos saudáveis e água e restrinjam a disponibilidade de produtos energéticos 

com poucos nutrientes e bebidas açucaradas.10 

Interessante notar que, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, do 

Ministério da Saúde do Brasil11 reitera apoio às intervenções recomendadas pela Organização 

 
7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 63ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD. Resolución 

WHA63.14 - Promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños. Octava sesión plenaria - 

Comisión A, cuarto informe, WHA63/2010/REC/1, Ginebra, 21 de mayo de 2010. 
8 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Recomendaciones de la Consulta de Expertos de la 

Organización Panamericana de la Salud sobre la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no 

alcohólicas dirigida a los niños en la Región de las Américas. OPS, Washington, D.C., 2011. 
9 Cf. Linha de Ação estratégica 3, Objetivos 3.1; 3.2 e 3.3 do ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE. op. cit, 2014. 
10 Cf. Linha de Ação Estratégica 2, objetivo 2.1 do Ibid. 
11 INCA. Instituto Nacional de Câncer. Ministério da Saúde. Posicionamento do Instituto Nacional de Câncer 

José Alencar Gomes da Silva acerca do Sobrepeso e Obesidade. 2017. Disponível em: < 
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Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) como parte de 

ações integradas para prevenção e controle do sobrepeso e obesidade, tais quais: 

• Aumento da tributação de bebidas açucaradas e adoçadas com adoçantes não calóricos 

ou de baixa caloria;  

• Restrição da publicidade e promoção de alimentos e bebidas não saudáveis dirigidas ao 

público infantil;  

• Restrição da oferta de alimentos e bebidas ultraprocessados nas escolas; 

• Aprimoramento das normas de rotulagem de alimentos para deixar a informação mais 

compreensível e acessível ao consumidor, incluindo um modelo de advertências 

textuais frontais nas embalagens que indique por meio de mensagens diretas os 

alimentos e bebidas que contém altos teores de açúcar, sódio, gordura, gordura 

saturada e caloria e que contém aditivos químicos, edulcorantes e gordura trans. 

Tendo isso em vista, pretende-se na Parte II desse trabalho realizar um 

aprofundamento sobre as recomendações dos órgãos internacionais de saúde de forma a 

identificarmos os pontos em comum quanto as possíveis medidas mais efetivas para lidar com 

o problema da obesidade infantil. Nesse intuito, um recorte se faz necessário, pois são muito 

amplas as possibilidades de intervenção sobre o problema. Realizaremos, portanto, uma 

revisão documental das principais diretivas expedidas por órgãos internacionais de saúde que 

visem desestimular o consumo de alimentos não recomendados para uma dieta saudável e cujo 

consumo inadequado esteja associado à obesidade e DCNTs correlacionadas. Comentaremos 

também algumas das principais evidências científicas em torno das medidas recomendadas 

mais recorrentes, de forma que estejam claros os elementos que corroboram para defesa de sua 

adequação e necessidade. Em resumo, a Parte II desse trabalho estará voltada a enfrentar a 

seguinte questão: quais são as principais medidas custo-efetivas recomendadas por organismos 

internacionais de saúde para prevenção da obesidade infantil dentro do escopo de redução de 

demanda por produtos alimentícios não saudáveis? 

Uma vez que tenhamos claro O Problema (Parte I) e As Recomendações e possíveis 

soluções (Parte II), adentraremos então nas reflexões sociológicas e jurídicas sobre as 

 
http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/posicionamento_inca_sobrepeso_obesidade_2017-

1.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2018.  

http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/posicionamento_inca_sobrepeso_obesidade_2017-1.pdf
http://criancaeconsumo.org.br/wp-content/uploads/2014/02/posicionamento_inca_sobrepeso_obesidade_2017-1.pdf
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implicações ao Estado para tomada de providências regulatórias sobre o mercado alimentício 

pautadas por direitos fundamentais. A Parte III desse trabalho talvez seja o coração de nossa 

tese, alicerçada nas bases apresentadas pela Parte I e II. É nela que mergulhamos na busca pelo 

esclarecimento do papel do Estado na prevenção da obesidade infantil com enfoque no 

desestímulo à demanda por produtos alimentícios não saudáveis. 

Apesar de haver um crescente consenso em torno da necessidade de regulação do 

mercado de alimentos como estratégia para contenção da epidemia de obesidade, os próprios 

documentos da OPAS indicam que “algumas leis, e as regulamentações para executá-las, têm 

sido contestadas na justiça, atrasando ou interrompendo sua implementação”12. Nessa esteira, 

diversas questões acerca da possibilidade jurídica de tais medidas regulatórias vem à tona, tais 

quais: Haveria um embate de direitos fundamentais nas medidas regulatórias, considerando o 

direito à saúde e à alimentação adequada e saudável, proteção à infância e direitos de 

consumidores versus liberdade econômica e livre-iniciativa? Quais os alcances e limites da 

atividade reguladora do Estado para proteção à saúde? Existiria afronta à liberdade individual 

e direito de escolha quando se visa proteger a saúde da criança? Para enfrentá-las 

investigaremos o marco jurídico nacional e internacional de direitos humanos e de que forma 

seus ditames podem ou não inferir um dever do Estado em regular o mercado de alimentos 

dentro do escopo das propostas recomendadas pelos organismos internacionais de saúde, tendo 

em vista a proteção da criança. Nessa jornada, também será necessário esclarecermos o 

tratamento jurídico nacional dado às medidas recomendadas tratadas nas partes iniciais desse 

trabalho, de maneira que possamos observar de que forma o ordenamento jurídico pátrio tem 

apresentado providências ou possibilidade jurídica de regulação do mercado de produtos 

alimentícios promotores de obesidade e DCNTs correlacionadas. 

Por fim, encerraremos nossa pesquisa com um mapeamento normativo estrangeiro e 

estudo de caso de legislação, visando apresentar um levantamento de experiências normativas 

dentro dos eixos de medidas regulatórias recomendadas para desestimular o consumo de 

alimentos ultraprocessados não saudáveis. A missão é uma só: demonstrar o caminho do 

possível. 

 
12 ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em 

Crianças e Adolescentes. 53Conselho Director. 66a Sessão do Comitê Regional da OMS 3 de outubro de 2014. 

Original: ingles. Washington, D.C., USA, 2014, p.15. 
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Em resumo, nossa tese tem como objetivo investigar o papel do Estado na prevenção 

da obesidade infantil, com enfoque em medidas para desestimular o consumo e demanda por 

produtos alimentícios não saudáveis. Partimos da hipótese de que existe base jurídica para 

implicar o dever do Estado de implementar tais medidas, porém, o Estado Brasileiro estaria 

frustrando tal dever, ainda aquém das recomendações e compromissos assumidos para 

proteção prioritária da saúde da criança. A confirmação ou refutação da hipótese se dará pela 

investigação do problema e das recomendações de enfrentamento, pela análise do marco 

jurídico-normativo vigente em diálogo com os aspectos sociológicos que implicam nas 

funções do Estado, e pelo esclarecimento do caminho do possível, por meio do estudo de 

direito comparado. A pesquisa pretende trazer, portanto, como contribuição original não só o 

mapeamento normativo e recomendatório nacional e internacional sobre o tema em questão, 

mas também uma abordagem inovadora sobre o dever regulatório do Estado para proteção da 

saúde da criança, ampliando a lente para além da regulação da publicidade, mas que 

compreenda também a proteção quanto aos diversos aspectos de promoção e estímulo ao 

consumo de produtos alimentícios potencialmente nocivos. Nossa expectativa final é levar 

uma contribuição acadêmica aos operadores do Direito e decisores políticos das mais diversas 

esferas de poder, para que possam, nutridos de comida de verdade e de conhecimento, atuar 

em prol do melhor interesse da criança e da sociedade como um todo. 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

 Chegamos ao final dessa jornada dissertativa. Motivada pela riqueza do encontro das 

áreas do saber do Direito e da Nutrição em Saúde Pública, resolvemos enfrentar uma 

pergunta-lide: qual é o papel do Estado e do Direito na prevenção da obesidade infantil? Nossa 

jornada seguiu uma proposta lógica: a compreensão sobre O Problema; o esclarecimento das 

Recomendações de enfrentamento ao problema; os Direitos e Deveres emergentes; e os 

Caminhos possíveis. Esses quatro pilares foram os fundamentos das quatro partes em que fora 

dividida essa tese. Resgatemos o sumo de nossas conclusões. 

 Partimos do esclarecimento da obesidade e de seus fatores de risco modificáveis como 

um problema de saúde pública e nos deparamos com uma constatação essencial quanto ao 

problema: o ambiente obesogênico e seus “vetores comerciais”. Nas últimas décadas observa-

se uma escalada mundial da carga de doenças relacionadas à má nutrição e obesidade, tanto 

em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento, atingindo-se diferentes faixas 

etárias e níveis de renda, sendo as inequidades sociais um fator de hipervulnerabilidade da 

população. Esse fenômeno tem sido observado como uma expressão de ambientes promotores 

da má nutrição e obesidade, e a conformação desses ambientes se dá não só por dificultarem a 

realização habitual de atividade física e gasto energético por parte dos indivíduos, mas por 

super-estimularem, por meio de práticas comerciais, o consumo de produtos alimentícios 

ultraprocessados.  

Trouxemos evidências sobre a relação entre o consumo dos produtos alimentícios 

ultraprocessados e desfechos em saúde, que ocorre principalmente por serem nutricionalmente 

desbalanceados, favorecerem o consumo excessivo de calorias, enganarem os dispositivos 

corporais de regulação da saciedade, entre outras características notadas na Parte I dessa tese. 

A potencial nocividade desses produtos é reforçada pela forma como são promocionados e 

comercializados, em particular, pelo marketing agressivo e “onipresente”, baixo preço, alta 

variedade de oferta e fácil disponibilidade, acessibilidade, conveniência e falta de informação 

adequada sobre os riscos de consumo. Além disso, esses produtos são frequentemente 

publicizados e direcionados para crianças, sem qualquer obrigação de destaque à sua potencial 

nocividade à saúde. Essas práticas seriam os “vetores comerciais” da má nutrição e epidemia 
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de obesidade ao redor do mundo. Apresentamos estudos que demonstram que quanto maior o 

grau de desregulação do mercado, maiores as vendas dos produtos ultraprocessados. Essas e 

outras características fazem com que tais produtos estejam crescentemente substituindo 

padrões alimentares baseados em alimentos frescos, que integrariam dietas saudáveis. 

Tendo isso em conta, as ações de prevenção da obesidade infantil não podem deixar de 

enfrentar as condições que conformam os ambientes obesogênicos, sob o risco de se limitarem 

a paliativos, ou medidas estritamente centradas no indivíduo, colocando exclusivamente nele o 

encargo de se exercitar ou de mudar seus hábitos alimentares à despeito de todas condições 

desfavoráveis de seu entorno. No caso do público infantil, a ausência de providências para 

modificação do ambiente obesogênico é ainda mais séria. A criança e o adolescente, pelas 

particularidades de seus estágios de desenvolvimento humano, possuem menos instrumentos 

para se defenderem de práticas comerciais que invadem o ambiente escolar, suas casas, locais 

e veículos de lazer. Por isso merecem proteção especial, responsabilidade essa compartilhada 

entre família, Estado e sociedade.  

Para adentrar no universo das recomendações para prevenção e enfrentamento à 

epidemia de obesidade, consideramos que as estratégias podem ser das mais diversas ordens. 

Conforme dito, é comum a sustentação do argumento de que indivíduos devem ser educados 

para que se alimentem de forma mais saudável e aí está o limite da atuação do Estado. No 

entanto, há um ponto fundamental que destacamos nesse trabalho: as estratégias de educação 

devem ser apoiadas por uma série de medidas mais amplas, desenhadas de forma a remover as 

barreiras às escolhas saudáveis; governos deveriam concentrar seus esforços não apenas para 

informar sobre escolhas, mas também enfrentando os fatores ambientais de forma a fazer das 

escolhas saudáveis as mais fáceis de serem feitas.970 

Conforme apontado na Parte I, as intervenções políticas/regulatórias no ambiente 

obesogênico possuem diversos pontos fortes: alcançam a população como um todo; tendem a 

ser sustentáveis; tornam-se sistêmicas; e revertem promotores ambientais;971  e tem efeitos 

 
970 HOUSE OF COMMONS. HEALTH COMMITTEE. Obesity – Third Report of Session 2003-04. Volume I. 

Report, together with formal minutes. Ordered by the House of Commons to be printed 10 May 2004. Hc 23-I., 

2004, p.54. Disponível em: < https://publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmhealth/23/23.pdf >. 

Acesso em: 12 mai. 2019. p.54. 
971 SWINBURN, B.; EGGER, G. Analyzing and influencing obesogenic environments. In: BRAY, G.; 

BOUCHARD, C. (Eds). Handbook of obesity: clinical applications. 3rd edn. New York: Informa Health Care, 

https://publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmhealth/23/23.pdf
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duradouros na transformação comportamental dos indivíduos, uma vez que se incorporam nas 

estruturas, nos sistemas e em normas socioculturais972. Entretanto, há uma grande resistência 

na aprovação de medidas custo-efetivas por parte do poderoso lobby da indústria alimentícia e 

seus aliados contra a regulação governamental do mercado de alimentos.973 974 

O primeiro passo para viabilização de medidas de proteção é o reconhecimento da 

ameaça. Nesse sentido, esforços advindos da Organização Mundial da Saúde (para especificar 

os limites recomendados de ingestão de nutrientes críticos e explanar sua correlação com 

obesidade) e da OPAS (por meio do desenvolvimento de um modelo de perfil de nutrientes 

para qualificar os produtos alimentícios com excesso de gorduras, açúcar e sódio e presença de 

edulcorantes) formam as bases para uma identificação mais clara dos “alimentos não 

saudáveis” para fins de medidas regulatórias de proteção à saúde, e para o progressivo 

reconhecimento social acerca da potencial nocividade desses produtos. Destacamos a 

importância do Modelo de Perfil de Nutrientes da OPAS, e aqui reforçamos nossa primeira 

recomendação aos decisores políticos e formuladores de políticas públicas: utilizá-lo como 

base de identificação dos produtos cujas práticas comerciais pretende-se regular. Por 

fundamentar-se em consistente evidência científica, esse modelo de perfil de nutrientes traz 

bases sólidas para justificativa da necessidade e relevância da medida regulatória de saúde 

sobre as práticas comerciais dos produtos que nele se enquadram. 

Adentramos então na Parte II do trabalho, almejando identificar as principais medidas 

custo-efetivas recomendadas por organismos internacionais de saúde para prevenção da 

obesidade infantil dentro do escopo de promover a redução de demanda por produtos 

alimentícios não saudáveis. Partimos do referencial teórico que aponta quatro medidas 

regulatórias como mais custo-efetivas para evitar perdas em anos de vida saudável: (1) 

regulação da publicidade de alimentos; (2) medidas ficais; (3) rotulagem de alimentos; (4) 

 
p. 177–93, 2008. apud SWINBURN, B.A., et al. op. cit., 2011, p.810. 
972 SWINBURG, B.; EGGER, G.; RAZA, F. Dissecting obesogenic environments: the development and 

application of a framework for identifying and prioritizing environmental interventions for obesity. Prevent. 

Med., v. 29, p. 563-570, 1999. 
973 CORPORATE EUROPE OBSERVATORY. A red light for consumer information: the food industry’s €1-

billion campaign to block health warnings on food. Brussels: Corporate Europe Observatory, 2010. apud 

SWINBURN, B.A., et al. op. cit., 2011, p.810. 
974 BROWNELL, K.D.; WARNER, K.E. The perils of ignoring history: big tobacco played dirty and millions 

died. How similar is Big Food? Milbank Q, v. 87, p. 259–94, 2009. apud SWINBURN, B.A., et al. op. cit., 2011, 
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intervenções no ambiente escolar. Então, realizamos uma revisão dos principais documentos 

sobre prevenção da obesidade e DCNTs correlacionadas expedidos pela OMS e da OPAS, no 

sentido de verificar as recomendações mais recorrentes direcionadas aos Estados para 

promoção da redução da demanda por alimentos não saudáveis.  

Interessante notar que a revisão documental confirmou o reconhecimento por parte dos 

organismos internacionais de saúde sobre o papel dos governos em atuar em prol da prevenção 

da obesidade com um papel ativo na formulação de políticas públicas, legislativas, regulatórias 

e fiscais tendo em vista a redução do consumo de alimentos não saudáveis. Para tanto, as 

estratégias regulatórias devem visar preço, marketing, disponibilidade e acessibilidade desses 

produtos alimentícios. Além disso, a provisão de informação adequada é essencial para 

promoção de escolhas saudáveis. Nesse sentido, e visando a proteção prioritária do público 

infantil, as recomendações centram-se em: favorecer a alimentação saudável nas escolas e 

outros ambientes frequentados por crianças e limitar a disponibilidade de produtos com alto 

teor de sódio, açúcar e gordura nesses espaços; reduzir a exposição das crianças à técnicas de 

promoção, publicidade e marketing de produtos alimentícios não saudáveis, incluindo por 

meio de legislação/regulação para restringir o marketing direcionado à criança; adoção de 

medidas fiscais e tributos específicos sobre bebidas açucaradas para elevar o preço e 

desestimular o consumo de alimentos menos saudáveis; adoção de regras de rotulagem frontal 

de alimentos para alertar de forma clara e inequívoca sobre a alta presença de nutrientes 

críticos. Tais disposições foram sistematizadas em um quadro-resumo 975 , apontando o 

documento analisado, ano, organização e dispositivos que mencionam um dos quatro-eixos de 

medidas regulatórias a serem tomadas pelos Estados. Nossa expectativa, ao realizar essa 

sistematização é de prover uma ferramenta que facilite a localização das fontes de 

recomendações e compromissos internacionais sobre as quatro vertentes regulatórias em 

destaque. 

Trouxemos comentários acerca da força jurídica dos documentos analisados, 

apontando-os como expressões de soft law que servem como guias para atuação dos Estados 

Membros da OMS e OPAS. Aqui, destacamos uma segunda recomendação aos decisores 

políticos, operadores do direito e pesquisadores: dedicar atenção e esforços para criação de 

 
975 Quadro-resumo das recomendações disponível no ponto 5.3 desse trabalho. 
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um Tratado, nos moldes da Convenção-Quadro de Controle do Tabaco para regular a atividade 

mercadológica que promove a demanda por produtos alimentícios não saudáveis. Esse seria 

um instrumento internacional vinculante suficientemente forte para regular os “vetores 

comerciais” da obesidade, à exemplo do histórico do controle do tabaco. Ainda na Parte II 

desse trabalho, reunimos algumas conclusões de evidências científicas sobre medidas 

regulatórias nos eixos de rotulagem; ambiente alimentar escolar; marketing; e tributação de 

bebidas açucaradas, de forma a esclarecermos a necessidade e adequação das propostas em 

tela. 

Em um terceiro momento dessa pesquisa, já na Parte III, partimos para a investigação 

sobre como direitos e deveres implicam na função do Estado de implementar medidas de 

prevenção da obesidade infantil com enfoque em desestimular a demanda por alimentos não 

saudáveis. Em primeiro lugar, essas obrigações não nascem do nada, mas são geradas por uma 

sociedade reflexiva que encara a produção social de riscos, e a partir do seu reconhecimento, 

demanda pactos de segurança com o Estado. Ao olharmos o histórico do poder de polícia do 

Estado sobre gêneros alimentícios vemos que a provisão de segurança sempre esteve presente 

como atividade precípua do Estado. Com a evolução tecnológica e o avanço da ciência, novos 

riscos impulsionam uma revisão das tarefas do Estado em mitigá-los. Isso é reforçado por 

obrigações emergentes de proteção à direitos humanos e fundamentais, em particular, do 

marco jurídico de proteção à criança. Dele emergem obrigações de estabelecer medidas 

legislativas e administrativas para proteção do melhor interesse da criança, e criação de um 

marco jurídico que imponha limites e deveres a certos atores, como às empresas, para que se 

restrinja condutas violadoras dos direitos das crianças. Isso se materializa na consecução das 

medidas regulatórias em destaque nesse trabalho. Tal conclusão é extraída da revisão de 

diversos documentos do marco internacional de direitos humanos, tais quais das Observações 

Gerais do Comitê de Direito das Crianças das Nações Unidas ou do Relatório do relator 

especial sobre o direito ao gozo do mais alto nível possível de saúde física e mental. 

Sustentamos que a legislação interna fundamenta e reitera o dever do Estado de 

estabelecer medidas legislativas, administrativas e fiscais para redução do risco de doenças e 

outros agravos na população, com absoluta prioridade às crianças e adolescentes, alicerçado 

nas previsões constitucionais de direito à saúde, alimentação e defesa da criança e do 

consumidor. 
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Ao deter o olhar sobre a legislação consumerista, sustentamos que os produtos 

alimentícios ultraprocessados com altas quantidades de açúcar, gordura e sódio, enquadram-se 

na previsão dada pelo art. 9o do CDC aos produtos potencialmente nocivos, que gerariam o 

dever do fornecedor de informar de maneira ostensiva e adequada sobre os riscos potenciais de 

consumo do produto. Aqui registramos uma terceira recomendação emergente desse 

trabalho direcionada aos acadêmicos das áreas jurídicas e de nutrição: expandir a 

produção acadêmica interdisciplinar para o reconhecimento jurídico da nocividade dos 

produtos alimentícios ultraprocessados e suas práticas comercias. Esse reconhecimento é um 

ponto-chave para sustentar não só o dever do Estado em regular as informações providas na 

rotulagem e publicidade desses alimentos, como também para responsabilizar as empresas 

alimentícias pelo descumprimento do dever de informar com base na já existente legislação 

consumerista. 

No debate acerca dos limites do Estado em intervir na ordem econômica, fundado no 

princípio da livre-iniciativa, trouxemos considerações acerca da finalidade da atividade 

econômica comprometida com a dignidade humana e justiça social, e por isso, sujeita a ser 

ordenada para que opere em harmonia com os direitos fundamentais. Apoiada na avaliação da 

proporcionalidade, as medidas regulatórias em comento não são impossibilitadas por um 

suposto direito absoluto que limite à priori tal regulação. Tão pouco ferem a liberdade 

individual ou autonomia, pois direcionadas a corrigir práticas abusivas do poder econômico, 

ou a criar ambientes mais amigáveis para escolhas saudáveis, não implicando em imposição de 

condutas a indivíduos.  

Dedicamos esforços para trazer um panorama da situação e possibilidade jurídica das 

quatro medidas recomendadas no ordenamento nacional. No âmbito da regulação da 

publicidade de alimentos, identificamos forte aparato jurídico na legislação consumerista para 

proteção à criança da publicidade abusiva, entretanto apontamos que o ordenamento jurídico 

brasileiro carece, todavia, de uma legislação cogente que guie as práticas mercadológicas de 

forma a oferecer ampla proteção ao consumidor e à criança quanto ao estímulo nocivo ao 

consumo de alimentos associados à epidemia de obesidade e doenças crônicas não 

transmissíveis. Aqui, retomamos nossa primeira recomendação dessa conclusão final: utilizar-

se do modelo de perfil de nutrientes para identificar os alimentos potencialmente nocivos e 

trazer regras específicas sobre a comunicação mercadológica dos mesmos, seja pela previsão 
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de avisos de alerta, seja pela proibição legislativa de estratégias de direcionamento ao público 

infantil. 

No que tange as medidas regulatórias de restrição à alimentos não saudáveis em 

escolas, à despeito de previsões no âmbito do PNAE, o Brasil ainda não conta com legislação 

de abrangência federal para regular os alimentos vendidos, oferecidos e promovidos em 

escolas públicas e privadas. Por sua vez, no caso da tributação de bebidas açucaradas com o 

objetivo de elevação do preço final ao consumidor, comentamos duas possibilidades jurídicas: 

da medida ser realizada por meio de elevação do IPI e/ou por meio de CIDE específica. 

Entretanto, hoje o Brasil não só não conta com tal medida, como beneficia por meio de 

bilionárias renúncias fiscais os setores de produção de refrigerantes. Reforçamos que estudos 

mais aprofundados devem ser dedicados a esse tópico para explorar mecanismos possíveis de 

tributação. No caso da regulação da rotulagem frontal de alimentos para que alertem de forma 

clara e adequada sobre as alta presença de nutrientes críticos, apesar de forte respaldo na 

legislação consumerista e sanitária, até o momento de fechamento da tese, nenhuma medida 

fora tomada pelo Estado brasileiro. Notamos também que não há impedimento fundado em 

normas de comércio internacional para tal inércia na adoção de rotulagem frontal de alimentos 

no âmbito nacional. 

Por fim, nossa jornada adentrou o “caminho do possível” ao realizar um mapeamento 

normativo estrangeiro, centrado no continente americano, de experiências regulatórias para 

restrição de alimentos não saudáveis no ambiente escolar; regulação da publicidade de 

alimentos; tributação de bebidas açucaradas e regulação da rotulagem frontal de alimentos. 

Identificamos e revisamos 40 normas de 18 países do continente americano e apontamos suas 

fortalezas e debilidades na conclusão da Parte III. Uma descrição mais detalhada foi realizada 

em relação a legislação do Chile por apresentar uma ampla gama de medidas (rotulagem 

frontal, ambiente alimentar escolar, publicidade e medidas educativas), que, conjuntamente, 

apoiam-se para proteger a saúde da criança, sendo muito claro o intuito de favorecer escolhas 

informadas e de desestimular o consumo de alimentos com alto conteúdo de calorias, gorduras 

saturadas, açúcar e sódio. O mapeamento normativo estrangeiro põe em perspectiva as 

diversas formas e possibilidades de atuação do Estado em atenção aos compromissos e 

recomendações de prevenção da obesidade infantil. Tal mapeamento, em face do estudo sobre 

a possibilidade e situação normativa das referidas medidas no universo brasileiro, nos leva a 
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concluir que apesar existir base jurídica para implicar o dever do Estado de implementar tais 

medidas no território nacional, o Estado Brasileiro está frustrando tal dever, ainda aquém das 

recomendações e compromissos assumidos para proteção prioritária da saúde da criança. 

Nesse sentido, trazemos uma quarta recomendação direcionada a acadêmicos 

pesquisadores da área de direitos humanos: aprofundar estudos e teses sobre a 

responsabilização do Estado Brasileiro no sistema de direitos humanos internacional pela 

possível inércia na obrigação de regular o mercado de alimentos, tendo em vista a prevenção 

da obesidade infantil. Certamente, um passo seguinte à presente pesquisa seria o de trazer 

esclarecimentos sobre os instrumentos possíveis de exigibilidade ao dever do Estado de 

regular o mercado de alimentos não saudáveis tendo em vista a prevenção da obesidade 

infantil. 

Não podemos deixar de anotar os desafios para o avanço nessa agenda. É fácil e 

confortável para governos desviarem de ações que impliquem em embates com o setor privado 

optando tratar do tema da prevenção da obesidade infantil por vias unicamente centradas na 

educação e promoção de atividade física, como já dito. Entretanto, essa pesquisa demonstra 

que não será possível conter esse problema se os vetores comerciais continuarem a fomentar 

os ambientes obesogênicos. Para que sejam sustentáveis, a medidas devem necessariamente 

endereçar os fatores comerciais de estímulo à alimentação inadequada. Argumentos 

econômicos tem o condão de reforçar essa abordagem, na medida que os custos da obesidade e 

de DCNTs correlacionadas geram prejuízos que superam as benesses da lucratividade 

concentrada do setor alimentício de ultraprocessados. Aqui registramos nossa quinta 

recomendação voltada à comunidade acadêmica interdisciplinar das ciências jurídicas, 

sociais e de saúde: ampliar os estudos que evidenciam as práticas empresariais de sabotagem 

dos processos regulatórios, e desenvolver teses de responsabilização das empresas por 

infrações à direitos humanos por práticas comerciais promotoras de obesidade de DCNTs 

correlacionadas. 

Esperamos que as ideias e dados trazidos nesse trabalho possam inspirar a produção 

acadêmica interdisciplinar nacional no sentido de reforçar as exigências para atuação Estatal e 

demonstrar caminhos regulatórios possíveis. Em especial, visamos ter trazido um diálogo 

inovador aos operadores do direito, que vezes se verão diante de uma decisão judicial ou da 

defesa de um caso que toca a disputa entre interesses econômicos e a defesa da saúde pública. 
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Por fim, na esperança de ter trazido esclarecimentos aos decisores políticos das diversas 

esferas e níveis de poder do Estado, registramos nossos votos de que as letras trazidas nesse 

trabalho nutram sua atuação em prol da defesa do direito à saúde, à alimentação e direitos das 

crianças. 
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