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causas mais comuns de óbitos preveníveis, além 
das chamadas doenças não transmissíveis, como 
os problemas cardíacos, a obesidade e o câncer.

A partir de uma modelagem epidemiológica, os 
pesquisadores calcularam o número de mortes não 
naturais ligadas ao consumo de ultraprocessados 
no Brasil em 2019. “Nossa modelagem considera 
como fator de risco para a ocorrência de mortes 
prematuras quanto uma população consome de 
ultraprocessados e associa esse dado à estimativa 
de risco e morte por todas as causas, segundo a 
literatura científica internacional”, explica o bió-
logo Eduardo Nilson, pesquisador associado ao 
Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição 
e Saúde, da Universidade de São Paulo (Nupens-
-USP) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
em Brasília, autor principal do primeiro estudo. 

O trabalho considerou a Pesquisa de Orça-
mento Familiar 2017-2018, feita pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), co-
mo indicador do nível de consumo de comidas 
ultraprocessadas no país. O levantamento esti-
mou que o percentual diário da dieta composta 
por ultraprocessados varia entre 13% e 21% na 
população brasileira, de acordo com a idade e o 
sexo dos entrevistados. Esses dados, mais as in-
formações do DataSUS, do Ministério da Saúde, 
permitiram estimar que cerca de 57 mil mortes 
prematuras estavam associadas, em 2019, ao con-
sumo de ultraprocessados. O número equivale a 
10,5% de todos os óbitos precoces de brasileiros 
no período. Se forem consideradas apenas as 
vítimas fatais atribuídas a doenças não trans-
missíveis, o consumo de alimentos industrializa-
dos responderia por uma fatia substancialmente 
maior: 21,8% dos óbitos dentro dessa categoria.

O artigo, que também contou com a colabora-
ção de colegas da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) e da Universidade Católica do 
Chile, projeta, ainda, como seriam três cenários 

D
ois trabalhos recentes feitos no 
Brasil apontam uma associação 
estatística significativa entre o 
consumo em excesso de alimen-
tos ultraprocessados e a ocorrên-
cia de mortes evitáveis, somada 
à aceleração do processo de de-
clínio cognitivo na população 
brasileira. Um artigo publicado 
em novembro passado na revista 
American Journal of Preventive 
Medicine estima que, em 2019, 

pelo menos 57 mil óbitos prematuros no país 
teriam sido causados pela ingestão em demasia 
de ultraprocessados. Outro estudo, que saiu em 
dezembro de 2022 na revista científica JAMA 
Neurology, sugere que o consumo exacerbado 
desse tipo de alimento acelera em 28% o declinío 
da cognição geral dos adultos.

Os alimentos ultraprocessados apresentam pou-
co do valor nutritivo de seus ingredientes originais. 
A categoria, genérica, abrange um conjunto de 
comidas às quais foram adicionados altos teores 
de açúcar, gordura, sal ou compostos químicos 
com a finalidade de aumentar sua durabilidade 
ou palatabilidade. Como exemplos desse tipo de 
alimento, figuram embutidos como salsichas, nug-
gets de frango, bolachas recheadas, refrigerantes, 
salgadinhos, sorvetes e doces industrializados. Os 
ultraprocessados são altamente calóricos. Comer 
um hambúrguer congelado de 80 gramas (g), por 
exemplo, equivale a ingerir 25% da quantidade 
diária recomendada de gordura. Uma lata de refri-
gerante representa 12% do total de açúcar que de-
veria ser consumido por uma pessoa em 24 horas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 
como mortes prematuras aquelas que ocorrem 
entre 30 e 69 anos e, portanto, não estão associa-
das apenas à velhice. Acidentes de carro, homi-
cídios, quedas, envenenamentos estão entre as 

Estudos associam o consumo desse tipo  

de comida a 10% das mortes precoces no Brasil  

e à aceleração do declínio cognitivo
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em que os brasileiros diminuíssem a média total 
de calorias obtidas por meio do consumo desse 
tipo de alimento pouco saudável. Reduzir em 
10% o peso desses itens na dieta evitaria 5,9 mil 
mortes precoces. Uma redução de 20% pouparia 
12 mil óbitos. Um corte mais significativo, de 50% 
no consumo de ultraprocessados, implicaria 29,3 
mil vidas salvas por ano.

O
s pesquisadores defendem a 
adoção de medidas que deses-
timulem a ingestão de comida 
ultraprocessada.  Desde outubro 
passado, a legislação brasileira 
passou a exigir a adoção de um 
selo frontal nas embalagens de 
alimentos para informar a quan-
tidade elevada de três nutrientes 
em sua composição: açúcares 
adicionados, gorduras saturadas 
e sódio (ver Pesquisa FAPESP nº 

319). As grandes indústrias têm 12 meses para se 
adaptar à nova norma. Para os pequenos produ-
tores, o prazo é de dois anos. “Outras medidas 
saudáveis incluem a regulamentação da comercia-
lização de alimentos em ambientes escolares e de 
trabalho, a adoção de subsídios para a produção e 
a venda de produtos locais frescos e uma tributa-
ção maior para os ultraprocessados”, diz Nilson.

Para Gunter Kuhle, professor de nutrição e 
ciência alimentar da Universidade de Reading, 
no Reino Unido, que não participou do estudo, 
não se pode descartar que os consumidores de 
ultraprocessados tenham outros fatores de risco, 
como o hábito de fumar ou a falta de atividade 
física, que também favorecem a ocorrência de 
mortes precoces. “Não sabemos até que ponto a 

comida ultraprocessada é responsável por pro-
blemas de saúde ou se é mais um marcador de 
um estilo de vida não saudável”, pondera Kuhle, 
em entrevista a Pesquisa FAPESP. 

O segundo artigo indica ter encontrado uma 
associação do consumo excessivo de ultrapro-
cessados com um problema mais sutil: uma piora 
da performance cognitiva. O grupo investigou se 
uma dieta farta em comida industrializada po-
deria acelerar o declínio dos domínios de facul-
dades mentais, sobretudo das chamadas funções 
executivas. Além de serem importantes para o 
raciocínio e a capacidade de resolver problemas, 
essas funções regulam habilidades ligadas à au-
tonomia, como o controle consciente de ações, 
pensamentos e emoções.

Os dados do trabalho foram coletados entre 
2008 e 2017 pelo Estudo Longitudinal de Saúde 
do Adulto (Elsa), que conta com financiamen-
to da FAPESP e do Ministério da Saúde. Foram 
analisadas informações de 10.775 pessoas, de seis 
cidades brasileiras – as capitais do Sudeste, além 
de Porto Alegre e Salvador. Todos os voluntários 
eram funcionários universitários ativos ou apo-
sentados com mais de 35 anos. A média de idade 
de todos os participantes era de 50,6 anos. Cada 
voluntário foi acompanhado por oito anos, em 
média, e avaliado em três momentos diferentes.

Inicialmente, as pessoas responderam a um 
questionário com 114 itens sobre seus hábitos 
alimentares. As perguntas tinham como objeti-
vo entender quanto de sua dieta era composta 
por comida não processada (como frutas, grãos 
integrais e vegetais frescos) e ultraprocessados. 
Em seguida, os participantes foram divididos em 
quatro grupos, de acordo com o nível de ingestão 
de comida industrializada. O grupo que mais con- FO
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sumia ultraprocessados, no geral, era composto 
por voluntários mais jovens, mulheres e brancos. 
Tinham maior escolaridade, fumavam menos e 
bebiam menos álcool. Faziam menos atividade 
física e tinham menos comorbidades, mas apre-
sentavam sintomas depressivos. 

“Nos Estados Unidos, a tendência é que pessoas 
com menor renda tenham maior consumo de ul-
traprocessados. Por lá, esses produtos são muito 
baratos. Aqui no Brasil, percebemos a tendência 
inversa: quanto maior a renda, maior o consumo 
de ultraprocessados”, diz a bióloga Natália Gon-
çalves, pesquisadora do Departamento de Pato-
logia da Faculdade de Medicina da USP, autora 
principal do estudo. 

O 
desempenho cognitivo de ca-
da grupo foi colocado à prova 
em testes de cognição. Quem 
obtinha mais de 20% de suas 
calorias diárias comendo ultra-
processados apresentou uma 
taxa de declínio geral da cog-
nição 28% mais rápida do que 
o grupo que retirava menos de 
20% de sua energia por meio do 
consumo desse tipo de alimen-
to. O declínio da função execu-

tiva, mais ligada ao controle dos pensamentos e 
das ações, foi 25% mais rápido nas pessoas que 
ingeriam muitos ultraprocessados. 

Segundo os pesquisadores, as perdas cognitivas 
mensuradas no trabalho podem tornar um pouco 
mais difícil a realização de tarefas como arma-
zenar e relacionar informações no curto prazo, 
retomar uma atividade após uma interrupção 
ou ler um texto em um ambiente barulhento. 
O declínio da capacidade cerebral, sobretudo 
nas funções executivas, começa a ocorrer, ain-
da que de forma lenta, a partir dos 25 anos e se 

acentua com o avanço da idade. “Isso é normal. 
O que estamos tentando entender é se uma boa 
alimentação, com poucos ultraprocessados, po-
de impedir que esses efeitos apareçam antes da 
hora”, comenta Gonçalves.

Os trabalhos que exploram a associação entre 
dois parâmetros, como o consumo de ultraproces-
sados e a ocorrência de doenças ou mortes, têm 
limitações. Eles indicam que há fortes correlações 
estatísticas de que a alteração de uma variável leva 
a mudanças na outra. No caso, a quantidade de 
comida industrializada ingerida parece influenciar 
no aparecimento de doenças e na quantidade de 
mortes prematuras. Esses estudos, no entanto, não 
conseguem demonstrar qual seria o mecanismo 
por trás dessa aparente correlação. 

A geriatra Claudia Suemoto, da Faculdade de 
Medicina da USP, que coordenou o estudo do Elsa 
sobre ultraprocessados e desempenho cognitivo, 
espera superar essa limitação em breve. Serão 
feitas imagens do cérebro de voluntários para 
ver se o alto consumo de ultraprocessados pode 
causar eventos isquêmicos ou pequenos derra-
mes cerebrais, que, ao longo do tempo, poderiam 
comprometer as funções cognitivas. “Dessa for-
ma, poderemos investigar possíveis mecanismos 
que expliquem a associação do ponto de vista 
estrutural”, conta Suemoto. n

Estudo indicou uma 
diminuição de 28%  
das funções cognitivas 
em adultos cuja dieta 
era composta por  
mais de um quinto de 
ultraprocessados
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