
CNDH recomenda ao governo que reforce implementação do Guia Alimentar para a 
População Brasileira 

 
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH aprovou ontem (19) recomendação 
para que o Ministério da Saúde reforce as estratégias para implementação do Guia 
Alimentar para a População Brasileira e que desconsidere a solicitação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA para revisar o documento.  
 
O MAPA baseou-se na sua Nota Técnica nº 42/2020, considerada equivocada pelo CNDH 
por desconsiderar as evidências científicas e a construção participativa. 
 
 “O Guia Alimentar é um instrumento construído com participação da sociedade 
brasileira, com muita escuta, muitos debates. É uma referencia no mundo e tem sido 
sempre citado como um dos melhores por enfrentar o debate acerca dos alimentos 
industrialmente processados”, explica a conselheira Luisa de Marillac, presidente da 
Comissão Permanente do Direito Humano à Alimentação Adequada do colegiado. 
 
A Recomendação n. 14 do CNDH lembra que o Guia Alimentar para a População 
Brasileira foi elaborado a partir de um processo participativo, ocorrido entre 2011 e 
2014, com ampla discussão pela sociedade e a efetiva contribuição de indivíduos, 
instituições públicas, privadas e do terceiro setor, incluindo a academia e o setor 
produtivo, sendo referendado por pesquisadoras e pesquisadores nacionais e 
internacionais e por organizações e países. 
 
“O Guia Alimentar para a População Brasileira tem a qualidade de contextualizar a 
alimentação adequada como derivada de sistemas alimentares socialmente e 
ambientalmente sustentáveis, e estabelecer informações confiáveis para que as pessoas 
ampliem sua autonomia para fazer escolhas alimentares mais conscientes, fazendo 
orientações em favor da escolha de alimentos nutricionalmente balanceados, 
saborosos, culturalmente apropriados e sustentáveis, dando preferência a alimentos in 
natura ou minimamente processados e às preparações culinárias”, informa a 
recomendação. 
 
Luisa de Marillac afirma que a nota técnica elaborada pelo MAPA desrespeita a 
construção participativa e nega a elaboração científica, realizando uma intervenção no 
Ministério da Saúde em um momento tão crítico como o de uma pandemia, em que a 
alimentação adequada deve ser fortalecida como estratégia de aumento da resistência 
imunológica e prevenção de agravos nutricionais, como desnutrição, carências de 
micronutrientes e obesidade. 
 
“É contraditório com o interesse humano e com o contexto em que estamos vivendo. 
Estamos mais uma vez em uma luta entre o interesse humano e o interesse das 
indústrias, do capital, do consumo de modo não orientado, não esclarecido para que as 
pessoas possam fazer suas escolhas”, opina Marillac. 
 
Dia Mundial da Alimentação  
 



A Recomendação n. 14 foi aprovada durante a 10a Reunião Extraordinária no CNDH, 
realizada nos dias 16 e 19. O Plenário aprovou ainda uma nota pública por ocasião do 
Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro, para reforçar a 
importância da manutenção e do monitoramento das políticas públicas para garantir o 
direito fundamental à alimentação adequada. 
 
“O Conselho Nacional dos Direitos Humanos manifesta a importância da defesa dos 
recursos para agricultura familiar, da garantia da renda básica, de ações associadas à 
proteção da vida, da saúde e da capacidade aquisitiva da população, da garantia da 
continuidade do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da manutenção do Guia Alimentar para 
a População Brasileira do Ministério da Saúde, da conservação e do uso sustentável da 
biodiversidade para a produção de alimentos, geração de renda para as comunidades, 
em especial, as da agricultura familiar, e a preservação da cultura associada a alimentos 
tradicionais”, afirma a nota. 
 


