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A reguLAção de fAtoreS de riSco  
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Lynn SiLver

Os Estados Unidos precederam a América Latina em relação à predo-
minância das doenças não transmissíveis. Mas, mesmo enquanto o 

resto das Américas se une a nós nessa transição demográfica, ainda esta-
mos desvendando os caminhos para sistematicamente prevenir ou adiar 
essas doenças. A epidemiologia atual de doenças cardiovasculares e pul-
monares, diabetes e câncer é formada de pirâmides de desigualdade social, 
transformação social e tecnológica e profundos interesses econômicos. 
Uma ótima notícia nos Estados Unidos é que de 1980 a 2009 a mortalidade 
por doença cardíaca coronariana diminuiu em dois terços (FORD et al., 
2014), uma mudança extraordinária atribuída à prevenção primária e aos 
cuidados médicos em proporções semelhantes (FORD et al., 2007). A má 
notícia é que a obesidade e a diabetes aumentaram significativamente no 
mesmo período e profundas desigualdades persistem. Apesar do enorme 
avanço médico e tecnológico alcançado, demolir as bases das doenças 
crônicas preveníveis vai requerer mais do que novas drogas milagrosas. 
Para mudar essa situação, sem deixar a maioria dos adultos dependentes 
de tratamento médico invasivo ou remédios caros, vai ser preciso exami-
nar com maior profundidade as bases das epidemias de doenças crônicas 
e reconstruir essa fundação. Este artigo analisa de forma resumida como 
alguns desses elementos constitutivos estão sendo enfrentados nos Esta-
dos Unidos. Especificamente, com um breve exame das abordagens para 
a desigualdade social, os riscos alimentares, o tabaco e o sedentarismo.
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deSiguALdAdeS econômicAS e SociAiS

Talvez a característica mais marcante da carga que as doenças crô-
nicas representam nos Estados Unidos, assim como em outros países, é a 
desigualdade na sua distribuição. Essa desigualdade se dá tanto na incidên-
cia de muitas dessas doenças quanto nos resultados delas, como hospitali-
zação ou morte. A desigualdade de renda, que caiu após a grande depres-
são de 1929, tem aumentando de forma constante nos Estados Unidos a 
partir da década de 1970 e agora atingiu níveis não registrados desde 1928. 
Em 2012, pela primeira vez, os 90% mais pobres tinham menos da metade 
da renda do país (SAEZ, 2008). Habitação tornou-se cada vez mais cara e 
inacessível para muitas famílias. Contudo, registrou-se algum progresso no 
que diz respeito a outros determinantes sociais. Por exemplo, a porcenta-
gem de crianças que concluiu o ensino médio aumentou, inclusive entre 
negros e latinos (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVI-
CES, 2015a). As taxas de homicídio caíram significativamente (Id., 2015b). 
A reforma do sistema de saúde norte-americano, conhecida como Obama-
care, reduziu, mas não eliminou, as disparidades no acesso aos cuidados 
em saúde, sendo que a porcentagem de indivíduos sem cobertura caiu de 
18%, em 2013, para 11,2%, no início de 2015 (GALLUP, 2015). No entanto, 
a renda e a raça continuam a ser importantes determinantes da incidência 
e do resultado de doenças crônicas. Por exemplo, os latinos e afro-ameri-
canos na Califórnia são quase duas vezes mais propensos a ter diabetes 
ou morrer em consequência da doença do que os brancos não hispânicos 
(CONROY et al., 2014). Em suma, há uma mistura de avanço e retrocesso 
no enfrentamento dos determinantes sociais básicos, que irá refletir na 
epidemiologia das doenças crônicas pelos próximos anos. Alguns sistemas 
de saúde pública tentam enfrentar os determinantes sociais básicos das 
doenças crônicas como parte do trabalho deles, mas isso só ocorre em um 
número pequeno, mas crescente, de jurisdições. Muitas outras forças sociais 
também trabalham para reverter essas desigualdades. Contudo, outras for-
ças trabalham para agravá-las. As abordagens das políticas de governo para 
igualar a renda variam muito dentro do país: de governos conservadores, 
que acabaram com proteções para os trabalhadores e implementaram polí-
ticas tributárias mais regressivas, a administrações que aumentaram o salá-
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rio mínimo ou claramente procuraram reduzir a desigualdade. O prefeito 
de Nova York, Bill de Blasio, recentemente determinou que a redução da 
desigualdade de renda é o ponto central do plano estratégico da cidade 
no longo prazo, conhecido como OneNYC, comprometendo-se a tirar 800 
mil residentes da pobreza na próxima década e reduzir significativamente 
as disparidades raciais e étnicas na mortalidade prematura (NEW YORK 
CITY, 2015). Será importante acompanhar esse esforço explícito, pouco 
comum, de um grande centro urbano para reverter a tendência nacional. 
Embora este breve artigo não alcance abarcar o amplo leque de determi-
nantes sociais, sua importância em determinar a distribuição das doenças 
crônicas não pode ser ignorada.

fAtoreS de riSco AmbientAiS e comportAmentAiS

Globalmente, quatro grandes fatores de risco comportamentais 
estão por trás de mais de dois terços de todos novos casos de doenças 
não transmissíveis: dieta pouco saudável, tabagismo, sedentarismo e uso 
nocivo de álcool (BEAGLEHOLE et al., 2011). A Tabela 1 destaca as princi-
pais causas de morte nos estudos da Carga Global de Doença nos Estados 
Unidos, reconhecendo que essas causas interagem. Por exemplo, riscos 
alimentares e sedentarismo podem, por sua vez, gerar um aumento no 
índice de massa corporal, colesterol alto, glicemia e pressão alta.

Tabela 1.  Causas de morte nos Estados Unidos, 2010

Causas Número de mortes

Riscos alimentares 678.000

Tabagismo 466.000

Pressão alta 443.000

Índice de massa corporal elevado 364.000

Sedentarismo 234.000

Alta glicemia plasmática de jejum 214.000

Colesterol total alto 158.000

Material particulado 103.000

Álcool 89.000

Fonte: Institute for Health Metrics, 2013.
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Embora algumas dessas causas sejam apontadas como “fatores de 
risco comportamentais”, muitas deveriam ser vistas como fatores de risco 
ambientais. Assim como as pessoas respiram ar poluído e ficam doentes, 
elas comem alimentos pouco saudáveis e viajam de carro, porque é o que 
faz parte do ambiente entorno delas – e exige-se um conjunto muito cons-
ciente de escolhas para fugir disso. Um grande esforço da comunidade 
de saúde pública na última década nos Estados Unidos foi passar, princi-
palmente, de abordagens educacionais para modificar o comportamento 
individual, com eficácia limitada, para uma abordagem baseada em mudar 
esses determinantes ambientais de risco de doenças crônicas. No entanto, 
essa mudança ocorre de maneira desigual e com alcance limitado e requer 
a construção de um consenso social mais amplo para atingir o nível neces-
sário de transformação. A Tabela 2 traz algumas das abordagens políticas 
e regulatórias que estão em uso ou foram testadas nos Estados Unidos ou 
em outros países para lidar com os riscos do tabaco, da alimentação e do 
álcool. É claro que as estratégias usadas para prevenir os riscos das doen-
ças não transmissíveis resultantes desses três grupos de produtos possuem 
muitos traços em comum, dirigindo-se, por exemplo, às características dos 
próprios produtos (composição, embalagem, rotulagem ou tamanho), a 
seus preços, aos locais em que são vendidos ou consumidos, à maneira 
como são promovidos e a seu impacto econômico. Uma melhor coorde-
nação das medidas de enfrentamento aos fatores de risco das doenças não 
transmissíveis é uma oportunidade potencial, mas, no geral, eles têm sido 
abordados um a um.
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Tabela 2. Estratégias políticas e regulatórias em uso ou testadas com 
produtos do tabaco, riscos alimentares e uso nocivo do álcool

Tipo de 
mudança

Estratégia

Uso do 
Tabaco

Dieta pouco saudável
Uso 
nocivo do 
álcool

Meta da 
OMS:  
30% de 
queda**

Alvos da OMS:  
Deter aumento da diabetes e 
obesidade, 30% de redução 
no consumo de sal e elimi-
nar a gordura trans**

Meta da 
OMS: 
10% de 
redução**
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Práticas de 
varejo

Disponibilizar 
produtos saudá-
veis

   ✓       

Exigir licença 
varejista

✓ ✓ ✓      ✓

Restringir Densi-
dade/Localização 
de varejistas

✓ ✓ ✓  ✓    ✓

Restringir proxi-
midade às escolas

✓ ✓ ✓  ✓    ✓

Proibir self-
-service ✓ ✓ ✓       

Restringir display/
configuração dos 
produtos

✓ ✓ ✓     ✓ ✓

Restrições 
nos produ-
tos

Restrições de 
tamanho/porção 
dos produtos

✓    ✓     ✓

Proibição de 
produtos

 ✓ ✓   ✓ ✓   ✓

Limites de con-
teúdo

    ✓ ✓ ✓  ✓

Embalagem  
genérica

✓          
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Tipo de 
mudança

Estratégia

Uso do 
Tabaco

Dieta pouco saudável
Uso 
nocivo do 
álcool

Meta da 
OMS:  
30% de 
queda**

Alvos da OMS:  
Deter aumento da diabetes e 
obesidade, 30% de redução 
no consumo de sal e elimi-
nar a gordura trans**

Meta da 
OMS: 
10% de 
redução**
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Informa-
ção

Etiquetas de ad-
vertência

✓ ✓ ✓  ✓   ✓  ✓

Informação 
obrigatória para 
consumidores

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Preço

Imposto especial 
de consumo

✓ ✓ ✓  ✓    ✓ ✓

Imposto sobre 
vendas

✓ ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ ✓

Preço mínimo ✓        ✓

Restrições em 
descontos

✓ ✓ ✓      ✓

Marketing

Proibição de 
marketing para 
crianças

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Restrições de tem-
po, lugar e forma

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Proibições amplas 
para todos os 
grupos etários

✓ ✓ ✓       ✓

Ambiente 
social

Regulações para 
fumo passivo

✓ ✓         

Regulações em 
creches

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regulações em 
escolas

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Regulações no 
trabalho

✓ ✓   ✓  ✓  ✓ ✓

Regulações em 
espaços públicos

✓ ✓   ✓    ✓ ✓
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Tipo de 
mudança

Estratégia

Uso do 
Tabaco

Dieta pouco saudável
Uso 
nocivo do 
álcool

Meta da 
OMS:  
30% de 
queda**

Alvos da OMS:  
Deter aumento da diabetes e 
obesidade, 30% de redução 
no consumo de sal e elimi-
nar a gordura trans**

Meta da 
OMS: 
10% de 
redução**
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Outras 
aborda-
gens eco-
nômicas

Subsídios agrí-
colas (ampliar ou 
eliminar)

✓ ✓ ✓ ✓       

Políticas de 
compras públicas 
(promover ou 
restringir)

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Uso da terra/agrí-
cola ou políticas 
de planejamento 
urbano

✓ ✓ ✓      

Incentivos/subsí-
dios para cidadãos

✓

Fonte: Modificado de PAHO, 2015.

✓ = Em uso ou aprovada em algum local dos EUA (pode ser adotada internacional também)

✓ = Em uso no exterior, mas não nos EUA

riScoS ALimentAreS 

Os Estados Unidos lideram a epidemia internacional de obesidade. 
Seu mercado de alimentos é dominado por comidas e bebidas altamente 
processadas e pouco saudáveis. Uma dieta pouco saudável é o principal 
fator de risco que leva à morte. Ao mesmo tempo, os EUA são um pro-
dutor agrícola de peso. A nação tem sido bem-sucedida em aumentar a 
disponibilidade de alimentos de baixo custo e reduzir a fome, mas hoje 
os mais pobres e aqueles mais expostos à insegurança alimentar são os 
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que mais sofrem com a baixa qualidade das comidas a preço acessível e, 
portanto, têm maior probabilidade de serem obesos. 

Os esforços para reduzir os riscos alimentares incluíram aborda-
gens para modificar o consumo de nutrientes específicos, as abordagens 
informativas, as políticas fiscais e os esforços mais amplos para mudar a 
natureza da produção e do mercado alimentar. Alguns exemplos se des-
tacam. Os Estados Unidos tiveram êxito em reduzir significativamente o 
consumo de gordura trans, inicialmente com a rotulagem nacional que 
entrou em vigor em 2006 e que foi reforçada pela posterior restrição da 
substância por diversas leis locais. Uma proibição federal pode ser conclu-
ída ainda este ano. O consumo de gordura saturada não caiu.

Apesar de estar em curso, desde 2010, um esforço voluntário nacio-
nal para reduzir o consumo de sal, coordenado pela cidade de Nova York, 
o governo federal ainda não avançou nem nas medidas voluntárias ou 
regulatórias. Algumas empresas diminuíram o sal de toda sua linha ou 
de alguns produtos. A redução do Walmart, por exemplo, foi de 16% do 
conjunto dos produtos comercializados (WALMART, 2015), mas o enga-
jamento das empresas de alimentos nesse esforço de redução do sal ainda 
está longe de ser abrangente. Isso se contrasta com o progresso alcançado 
no Reino Unido, onde o governo lidera uma rigorosa campanha voluntária, 
ou com a combinação de medidas voluntárias e regulatórias na Argentina, 
por exemplo (WORLD CANCER RESEARCH FUND INTERNATIONAL, 
2014). A combinação entre educação, políticas e esforços regulatórios tem 
sido associada com uma queda de 20% no consumo de refrigerantes entre 
2000-2013 (STATISTA, 2014). No entanto, a indústria respondeu com ino-
vação, e bebidas energéticas, esportivas e chás adocicados estão em ascen-
são, assim como a água engarrafada. 

Iniciativas para estabelecer normas mais rigorosas para a alimenta-
ção em determinados ambientes, como creches, escolas, hospitais e locais 
de trabalho, avançaram. Marcos legais nacionais para uma alimentação 
mais saudável nas escolas foram fortalecidos com a edição da lei Heal-
thy, Hunger-Free Kids (Crianças Saudáveis, Sem Fome), de 2010 (U.S. 
GOVERNMENT, 2010), mas eles ainda correm o risco de serem revoga-
dos. A alimentação em creches e a atividade física foram regulamentadas 
em Nova York em 2007, com redução associada em obesidade precoce. 
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Normas nacionais das creches para alimentos publicamente subsidiados 
estão sob revisão, e esforços para estender medidas semelhantes volun-
tariamente estão em andamento (NONAS et al., 2014; SEKHOBO et al., 
2014; USDA FOOD AND NUTRITION SERVICE, 2015). Muitos hospitais 
estão deixando de servir bebidas açucaradas e buscando melhorar a oferta 
de alimentos. Governos locais estão cada vez mais adotando normas mais 
amplas de aquisição pública de comida que se aplicam a uma gama maior 
de alimentos publicamente financiados ou servidos ou a alimentos vendi-
dos em lugares públicos (LEDERER et al., 2014). 

Outros esforços têm servido para assegurar que frutas e verduras e 
uma variedade mais ampla de alimentos estejam disponíveis mesmo em 
locais de baixa renda ou áreas rurais, que muitas vezes são caracteriza-
dos como “desertos alimentares”. A eficácia dessas medidas ainda não é 
clara. No geral, os esforços para ampliar o acesso a comidas saudáveis têm 
sido menos controversos e mais aceitos do que os esforços igualmente ou 
mais importantes para reduzir a onipresença de comidas e bebidas pouco 
saudáveis. Esses esforços têm sido muito mais controversos e têm enfren-
tado mais resistência da indústria alimentícia. No entanto, um progresso 
gradual tem acontecido em alguns pontos, como refeições rápidas para 
crianças. 

A rápida expansão do tamanho das porções de bebidas açucara-
das (YOUNG; NESTLE, 2002), junk food e uma variedade ampla de ali-
mentos também foi um importante fator que contribuiu para o aumento 
do consumo calórico nos EUA. Na década de 1950, o único tamanho de 
refrigerante disponível no McDonald’s era de 207 ml. Hoje, esse tamanho 
é menor do que o disponível para crianças, e, em alguns restaurantes, o 
refrigerante para consumo individual chega a ter dois litros. A cidade de 
New York foi precursora ao aprovar uma lei que restringia, de forma mode-
rada, bebidas açucaradas em restaurantes a 473 ml (NEW YORK CITY 
BOARD OF HEALTH, 2012). No entanto, essa medida foi vetada devido 
a uma tecnicalidade jurídica pelos tribunais. Não houve ainda nenhuma 
tentativa de regulamentar, de maneira mais ampla, os tamanhos permiti-
dos das embalagens no varejo. Curiosamente, O Instituto McKinsey Glo-
bal estimou que reduções nos tamanhos das porções vendidas podem ser 
a intervenção mais eficaz para reduzir a obesidade (DOBBS et al., 2014).
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Esforços para reduzir o marketing de produtos pouco saudáveis para 
crianças – ou adultos – têm enfrentado dificuldades nos EUA por causa da 
atual interpretação das proteções constitucionais da liberdade de expres-
são, que, infelizmente, foram estendidas pelos tribunais também para os 
discursos comerciais. Isso fez com que a regulamentação do marketing 
de produtos nocivos, mesmo para crianças, fosse extremamente desafia-
dora. Os esforços da administração Obama para desenvolver diretrizes, 
ainda que voluntárias, foram derrubados pela oposição no Congresso, e a 
Comissão Federal do Comércio inclusive deixou de monitorar esse tipo de 
propaganda (BOTTEMILLER EVICH; PURDY, 2014).

A informação para os consumidores tem mostrado melhorias 
modestas. A determinação da cidade de Nova York, estabelecida em 2006, 
de as redes de restaurantes indicarem as calorias resistiu a ações judiciais 
e se espalhou amplamente. Em 2009, a rotulagem nutricional dos menus 
foi incluída no projeto de reforma da lei da Saúde, e regulamentos federais 
foram emitidos cinco anos depois, em 2014. Vão entrar em vigor em todo 
o país em dezembro de 2015 (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 
2014a). Isso vai exigir informações proeminentes sobre as calorias das 
comidas feitas nas redes de fast food e outros restaurantes, além de máqui-
nas de venda automática, cinemas e cadeias de supermercado. Revisões 
propostas das informações nutritivas obrigatórias dos rótulos das embala-
gens também estão sob análise e poderiam dar lugar a alguns progressos 
(FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2014b). No entanto, elas estão 
muito aquém da transparência e do impacto dos sistemas de rotulagem 
que aparecem na parte da frente dos pacotes, como o sistema adotado no 
Chile e no Equador, com claros alertas gráficos dirigidos aos consumido-
res sobre aqueles produtos mais ou menos saudáveis (BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO NACIONAL DE CHILE, 2015; VANCE, 2013).

Alterações na política fiscal avançam muito lentamente. Impostos 
substanciais sugeridos para as bebidas açucaradas não foram aprovados 
em mais de 30 jurisdições, até novembro de 2014, quando a primeira 
medida foi aprovada na pequena cidade de Berkeley, na Califórnia (CITY 
OF BERKELEY, 2014). Lá, a taxa chega a 10%, similar à do México. Um 
imposto menor e que incide tanto sobre refrigerantes quanto sobre junk 
food também foi aprovado pela Nação Navajo. Uma avaliação da inicia-



 195

tiva de Berkeley está em andamento. Um imposto nacional, conhecido 
como Sweet Act, foi proposto, mas é pouco provável que avance. Contudo, 
ao mesmo tempo, subsídios alimentares federais para as famílias podem 
ser usados para comprar bebidas açucaradas, gerando quatro bilhões 
de dólares por ano de subsídio público para a indústria do refrigerante 
(SHENKIN; JACOBSON, 2010) e demonstrando o impacto contraditório 
das políticas públicas em diferentes esferas. 

Outros trabalham para incentivar uma reformulação mais ampla da 
produção e do abastecimento de alimentos, muitas vezes unindo metas de 
nutrição saudável e sustentabilidade ambiental. Isso se refletiu na rápida 
propagação de conselhos locais de políticas alimentares. Esses conselhos 
têm tratado de uma série de questões. Entre elas, a adoção de métodos de 
produção de alimentos mais sustentáveis, maior acesso a frutas e verdu-
ras, hortas comunitárias, melhor aproveitamento dos alimentos produzi-
dos localmente, por meio de programas que levam a comida da fazenda às 
escolas e mesas, incentivos econômicos para o consumo de frutas e ver-
duras, maior disponibilidade de comidas saudáveis na vizinhança e con-
dições para quem trabalha nos setores agrícola e alimentar. Os conselhos 
também estão colaborando regional e nacionalmente para aumentar seu 
impacto nas políticas alimentares estaduais e nacionais (CALIFORNIA 
FOOD POLICY COUNCIL, 2014). Uma iniciativa política que emergiu 
desse trabalho é um esforço incipiente do Programa de Assistência Nutri-
cional Suplementar, que oferece às famílias de baixa renda subsídio para 
comprar comida, incentivos piloto para a compra de frutas e verduras.

O recente relatório do Comitê Consultivo de Diretrizes Alimenta-
res dos Estados Unidos avançou significativamente no discurso nacional, 
tanto em termos das medidas políticas propostas para melhorar o abas-
tecimento de alimentos quanto da ênfase dada a uma abordagem mais 
holística para alimentos e sustentabilidade (U.S. DEPARTMENTS OF 
AGRICULTURE AND OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2015).

Em suma, os níveis de consciência e ação sobre os riscos decorren-
tes de uma dieta pouco saudável cresceram substancialmente nos EUA 
na última década, e esforços para transformar a oferta de alimentos estão 
se multiplicando. No entanto, esses esforços estão muito desigualmente 
distribuídos pelo país e têm alcance limitado. Eles apenas começaram a 
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mudar a oferta de alimentos. Mudanças mais profundas na natureza dos 
alimentos vendidos em supermercados, restaurantes e outros comércios 
são urgentemente necessárias.

tAbAco

Os Estados Unidos são lar de um trabalho pioneiro no campo do 
controle do tabagismo. Cinquenta anos após o histórico relatório do cirur-
gião-geral norte-americano Leonidas Luther Terry Fumo e Saúde, de 1964, 
um enorme progresso ocorreu. As taxas de fumantes adultos caíram de 
cerca de 43%, em 1965, para 18%, em 2014. As taxas de morte por cân-
cer de pulmão, a principal causa de morte por câncer, estão caindo. No 
entanto, mais de 40 milhões de americanos ainda fumam, incluindo três 
milhões de estudantes adolescentes. O tabaco matou mais de 20 milhões 
de pessoas prematuramente desde o primeiro relatório do cirurgião-geral, 
em 1964. Os custos econômicos atribuídos ao tabagismo nos Estados Uni-
dos foram estimados em 289 bilhões de dólares a 332,5 bilhões entre 2009 
e 2012 e refletem tanto a assistência médica direta de adultos quanto a 
perda de produtividade devido a mortes prematuras e fumo passivo (U.S. 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2014).

Infelizmente, a taxa de declínio do hábito de fumar desacelerou e 
mortes atribuídas ao tabagismo devem permanecer altas a não ser que 
algo seja feito. Parte dessa persistência reflete as criativas estratégias de 
adaptação da indústria para induzir e manter a dependência em nicotina. 
Mais pessoas estão usando vários tipos de produtos do tabaco, particu-
larmente, os mais jovens. Isso é fruto da chegada aos mercados norte-
-americanos dos e-cigarros e da diversificação dos charutos pequenos e 
dos produtos de tabaco sem fumaça, com uma ampla gama de sabores 
e designs para atrair os jovens, de manga a chocolate. A porcentagem de 
alunos adolescentes nos EUA que fumam cigarros eletrônicos mais do que 
dobrou entre 2011 e 2012. 

Os esforços atuais estão focados em expandir políticas fortemente 
baseadas em evidências, que incluem aumento de impostos, ambientes 
livres de fumo, mais apoio para deixar de fumar, rótulos de advertência, 
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campanhas de saúde pública e restrições em propagandas, promoções e 
patrocínios. Investimentos públicos no controle do tabaco estão direta-
mente correlacionados com as taxas de fumo entre jovens. Contudo, o 
financiamento e o compromisso político têm sido insuficientes para apli-
car plenamente essas estratégias e alcançar toda a população nos níveis 
recomendados. Apenas dois estados atingiram níveis de financiamento 
para o controle do tabaco recomendados pelos Centros para o Controle 
da Doença e Prevenção em 2014 – e mais de 40 ficaram abaixo da metade 
desse patamar (AMERICAN LUNG ASSOCIATION, 2015). 

Os Estados Unidos foram pioneiros das políticas locais de áreas sem 
fumo. A Califórnia foi o primeiro estado a exigir que todos os locais de tra-
balho, bares e restaurantes proibissem o fumo, em 1998. Antes dessa data, 
poucas políticas abrangentes como essa vigoravam. Isso foi precedido por 
décadas de desenvolvimento progressivo de políticas mais consistentes 
sobre áreas livre do tabaco. Em 2011, quase oito de cada dez americanos 
estavam protegidos por leis que proibiam o fumo (em locais de trabalho e/
ou restaurantes e/ou bares) (HYLAND; BARNOYA; CORRAL, 2012). Os 
níveis de tributação do tabaco variam enormemente em todo o país, de 
US$ 0,46 centavos de dólares por pacote, no Missouri, a US$ 4,75 dólares, 
em Nova York, o que faz com que um pacote de cigarro custe entre US$ 
4,41 a US$ 10,29 dólares (CAMPAIGN FOR TOBACCO FREE KIDS, 2014). 
Algumas poucas jurisdições estabeleceram políticas de preço mínimo ou 
proibiram descontos em produtos do tabaco como alternativas comple-
mentares para manter os preços elevados. 

Outras políticas locais que estão avançando procuram incluir nas 
leis antitabaco os e-cigarros e o fumo em condomínios, proíbem produtos 
de tabaco com sabor ou criam regras mais rígidas de licença para a venda 
do tabaco no varejo, que podem reduzir a densidade de estabelecimentos, 
evitar a proximidade deles das escolas, ou acabar com as vendas em far-
mácias, entre outros. 

Os esforços para controlar o tabaco foram, durante muitos anos, 
principalmente dos estados ou municípios, mas desde que a Administra-
ção de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) recebeu a 
tarefa de regular produtos do tabaco, em 2009, o governo federal come-
çou a desempenhar um papel regulatório mais ativo. O governo federal 
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recentemente intensificou as campanhas nacionais na mídia e o apoio aos 
governos locais, com impacto imediato nas tentativas de parar de fumar. 
No entanto, há quem diga que esse trabalho avança muito lentamente. A 
Associação Norte-Americana do Pulmão, em seu informe anual sobre a 
Situação de Controle do Tabaco, deu ao governo federal uma nota baixa 
pela regulamentação, tributação e por ter falhado ao não ratificar a Con-
venção-Quadro para o Controle do Tabaco após sua assinatura; já quanto 
ao apoio para que as pessoas deixem de fumar, a avaliação foi um pouco 
melhor. A associação gostaria que a autoridade federal agisse mais pron-
tamente e de forma mais pró-ativa para proteger a saúde. 

O apoio para que as pessoas parem de fumar passou recentemente 
a ser um serviço preventivo obrigatório para quase todos os seguros de 
saúde nos Estados Unidos desde que a Lei do Cuidado Acessível e de 
Proteção ao Paciente foi aprovada, em 2010. 

 Algumas estratégias adotadas em outros países enfrentam ou 
podem enfrentar desafios legais nos Estados Unidos, como a proibição 
total da publicidade, embalagens simples, exigência de contrapropaganda 
nos pontos de venda, guardar os produtos em armários trancados ou exi-
gências mais rígidas de embalagens gráficas. A maior parte dessas ini-
ciativas depara com a interpretação da Suprema Corte de liberdade de 
expressão, que também restringe nossa habilidade de regular o marke-
ting de alimentos pouco saudáveis. Por exemplo, rótulos de advertência 
com pouco destaque aparecem nas embalagens de cigarro há anos, mas 
uma norma, de 2011, que exigia advertências gráficas proeminentes em 
todas as embalagens, foi vetada pela justiça em 2012 (FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION, 2015).

Em geral, nos EUA, assim como em outros países, aparentemente, 
uma combinação de medidas em diferentes áreas e uma constante atua-
lização de estratégias rigorosas de controle do tabaco são necessárias 
para manter a curva do consumo do tabaco em declínio. Já que algumas 
alternativas não são viáveis, devido às leis norte-americanas, é urgente 
implementar estratégias comprovadamente eficazes e continuar a testar 
políticas inovadoras.

 Talvez as discussões mais importantes em curso se espelham nas 
chamadas estratégias “fim de jogo” (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH 
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AND HUMAN SERVICES, 2014). Elas incluem a redução ou eliminação 
da nicotina, a principal substância responsável pelo vício criado pelos pro-
dutos do tabaco, ou formas de diminuir as vendas, inclusive o banimento 
de classes de produtos do tabaco – foi o que o Brasil fez com os e-cigar-
ros, por exemplo. Contudo, essas estratégias de “fim de jogo” ainda não 
foram adotadas nos Estados Unidos, com exceção das restrições nacionais 
e locais para certos cigarros ou outros produtos de tabaco com sabores 
(como cravo). A redução acentuada ou a eliminação da nicotina dos pro-
dutos do tabaco, com o objetivo de diminuir o vício, pode ser a opção 
de maior impacto. Essa abordagem foi proposta por pesquisadores norte-
americanos (BENOWITZ; HENNINGFIELD, 1994) e continua sob análise, 
mas precisa ser implementada e avaliada.

 Em suma, apesar do pioneirismo, da criatividade e dos grandes 
avanços registrados, pôr fim ao tabagismo é uma batalha parcialmente 
ganha nos Estados Unidos.

SedentAriSmo

Os EUA, muitas vezes lembrado como lar de pioneiros e cowboys 
durões, hoje é a casa de uma das populações mais sedentárias e obesas 
do mundo. Os EUA ajudaram a criar o conhecido modelo de expansão 
suburbana de habitação, shoppings e rodovias, completamente depen-
dente dos carros para o deslocamento e, frequentemente, com baixa oferta 
de transporte público. Nosso desenvolvimento tecnológico também elimi-
nou muita da atividade física da nossa rotina, de escadas rolantes a eleva-
dores, a máquinas de lavar roupa, empilhadeiras e processadores de ali-
mentos. Televisores, computadores, smartphones e tablets são usados tanto 
no trabalho quanto para ócio. Em muitas comunidades, faltam espaços 
recreativos (ou eles são inseguros), embora em outros locais sobram exce-
lentes oportunidades recreativas. 

Estratégias para aumentar a atividade física incluem mensagens 
educativas tradicionais, esforços para aumentar a segurança e disponibi-
lidade de transporte ativo, transformação do planejamento urbano e rural 
para criar comunidades mistas mais sustentáveis, maior acesso a espaços 
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recreativos e novas oportunidades de atividade física em locais específicos, 
como creches, escolas e locais de trabalho. Como no caso da dieta e do 
tabaco, a ênfase gradualmente vem mudando da educação individual para 
outra direcionada a mudanças nas políticas e no ambiente.

A fiscalização nacional dos padrões de atividade física não é tão 
robusta como a voltada para outros fatores de risco. Contudo, a atividade 
física por lazer parece ter aumentado ligeiramente desde 1998. Dados da 
Pesquisa Nacional sobre Saúde mostram que o número de adultos que 
cumprem as diretrizes de atividade física para norte-americanos de 2008 
cresceu de 14,3%, em 1998, para 20,7%, em 2010 (NATIONAL CENTER 
FOR HEALTH STATISTICS, 2012). No entanto, esse aumento na prática 
de atividade física por lazer pode ser uma compensação pela queda no 
gasto de energia no trabalho e devido a comportamentos sedentários. 
Estima-se que o gasto energético diário relacionado ao trabalho caiu para 
além de 100 calorias nos últimos 50 anos (CHURCH et al., 2011). O tempo 
que as pessoas gastam em frente à televisão ou ao computador também 
aumentou em todo o país (BROWNSON; BOEHMER; LUKE, 2005).

As abordagens mais abrangentes para aumentar a prática de ativi-
dade física se atêm a como transformar nossas comunidades. Um esforço 
inicial são as Diretrizes de Desenho Ativo de Nova York (BURNEY et al., 
2010). Elas uniram líderes da saúde pública com arquitetos, planejado-
res, designers e especialistas da construção. Eles revisaram as evidências 
e estabeleceram uma lista de recomendações para que os prédios e as 
ruas da cidade se tornassem mais propícios à prática da atividade física. 
As sugestões incluíram desde escadas abertas, a mais árvores nas ruas e 
um melhor ordenamento urbano dos bairros. Esse esforço, que surgiu da 
iniciativa Fit-City1 (Cidade em Forma) e se transformou em uma iniciativa 
Fit-Nation (País em Forma), treinou arquitetos, planejadores e designers 
para sensibilizá-los quanto ao impacto do design e planejamento sobre a 
atividade física e saúde. Alguns aspectos também foram incluídos na polí-
tica de contratação da cidade. As autoridades responsáveis pelo transporte 
na cidade têm sido líderes na promoção do transporte ativo e em construir 
ciclovias e rotas adicionais para o transporte público. Programas de com-

1 Evento que ocorre desde 2006 em Nova York e discute a relação entre o planejamento das 
cidades e a qualidade de vida e saúde de seus habitantes.
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partilhamento de bicicletas se espalharam rapidamente por grandes cida-
des. Diretrizes semelhantes estão sendo desenvolvidas em outras comu-
nidades com diversas características, incluindo as áreas urbanas e rurais. 

No geral, existem exigências para a educação física tradicional ensi-
nada nas escolas de todo o país. No entanto, muitas não cumprem com 
esses requisitos, e muitos estados autorizam o não cumprimento para as 
escolas, enfraquecendo o marco regulatório. Uma série de abordagens 
estão sendo usadas para aumentar a atividade física antes, durante e 
depois da escola, seja na sala de aula, na quadra de esportes da escola ou 
até fora da escola. Normas que regulam o ambiente das creches e exigem 
atividade física e uma redução do tempo em frente à TV ou ao computador 
(assim como uma alimentação mais saudável) foram usadas em Nova York 
para aumentar a atividade física entre crianças pequenas e foram associa-
das com taxas decrescentes de obesidade. Também tem sido encorajado o 
oferecimento de atividades físicas nos próprios locais de trabalho, apoio à 
utilização do transporte ativo pelos funcionários e apoio para os trabalha-
dores que fazem exercício em outros locais. 

 Programas para criar rotas seguras até as escolas têm sido uma 
das áreas mais ativas na promoção da atividade física. Em 1960, pratica-
mente metade das crianças norte-americanas iam a pé ou de bicicleta para 
a escola, mas, hoje, menos de 15% o fazem (SAFE ROUTES TO SCHOOL 
NATIONAL PARTNERSHIP, 2015).  Isso contribui enormemente para que 
as crianças sejam menos ativas e saudáveis. Levar as crianças para a escola 
de carro também contribui de forma significativa para o consumo de com-
bustíveis fósseis e o aumento do trânsito. A preocupação tanto com os 
impactos no transporte quanto na saúde fez com que, desde 2005, hou-
vesse financiamento federal com o objetivo de promover em todo o país 
rotas seguras para as escolas. As comunidades podem usar os fundos de 
transporte para construir novas ciclovias, vias e calçadas, assim como para 
promover campanhas sobre rotas seguras para as escolas nos colégios do 
ensino fundamental e médio. Na Califórnia, um programa estadual inova-
dor de transporte ativo combina financiamento federal com dinheiro das 
medidas para controlar as mudanças climáticas com o objetivo de promo-
ver deslocamentos a pé, com bicicleta e pelo transporte público. A primeira 
rodada, em 2014, incluiu 265 projetos a um custo de US$ 367 milhões 
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de dólares, dinheiro que saiu dos fundos. Desse total, US$ 311 milhões 
foram dedicados a 220 projetos em comunidades carentes (CALIFORNIA 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 2015). Projetos de rotas seguras 
para as escolas foram um importante componente desse financiamento. 

Departamentos de saúde pública em todo o país também estão 
começando a construir colaborações ativas com órgãos correspondentes 
do governo nas áreas de planejamento, transporte e design. Enquanto isso 
acontece na minoria das jurisdições, exemplos de colaboração e reconhe-
cimento da sinergia entre saúde, sustentabilidade e qualidade de vida são 
cada vez mais frequentes. Na Califórnia, por exemplo, a saúde pública 
tem participado ativamente na revisão das recomendações estaduais para 
planos gerais locais, os documentos legais que orientam o desenho da 
comunidade, e departamentos locais nos municípios têm se envolvido ati-
vamente para garantir que o ambiente construído nas comunidades pro-
mova a atividade física, a alimentação saudável e maior equidade.

Um dos programas mais inovadores do país vem do Conselho de 
Crescimento Estratégico da Califórnia, que busca reduzir a emissão de 
gases de efeito estufa e trabalha na interface entre saúde e prevenção das 
mudanças climáticas. Ao todo, 20% dos fundos do programa californiano 
de cap-and-trade para reduzir as emissões de gases de efeito estufa estão 
sendo usados para financiar o programa de Habitação Acessível e Comu-
nidades Sustentáveis, que começou em 2014. Esse programa visa: a) redu-
zir a poluição do ar; b) melhorar as condições das comunidades carentes; 
c) apoiar ou melhorar a saúde pública; d) melhorar a conectividade e aces-
sibilidade ao emprego, moradia e serviços; e) ampliar as opções de mobi-
lidade, incluindo transporte ativo; f) proteger terras agrícolas para apoiar 
a revitalização. Em suma, isso vai ajudar a prevenir doenças crônicas ao 
construir comunidades cujo design vai promover transporte ativo e reduzir 
a poluição, bem como ampliar o acesso à moradia. É provável que esse tipo 
de abordagem, “saúde em todas as políticas”, será necessário para reverter 
as características ambientais ligadas à redução da atividade física, parti-
cularmente, em relação ao transporte (CALIFORNIA STRATEGIC GRO-
WTH COUNCIL, 2015). O Conselho de Crescimento Estratégico também 
abriga a Força Tarefa Saúde em Todas as Políticas da Califórnia, um conse-
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lho de alto nível que reúne os dirigentes das agências estatais para identi-
ficar prioridades intersetoriais para a promoção da saúde.

obStácuLoS

Três barreiras-chave são obstáculos comuns para avançar nesse tra-
balho. O primeiro é o financiamento. Enquanto o sistema de prestação 
de cuidados à saúde norte-americano é muito bem financiado, as ativi-
dades de prevenção não o são. A lei que reformou o sistema de saúde 
criou o Fundo Federal de Prevenção e Saúde Pública, mas ele teve suas 
dotações originais reduzidas e atualmente recebe apenas três dólares per 
capita. Há ainda restrições significativas sobre como os fundos podem ser 
usados, especialmente, para medidas políticas, o que reduz seu impacto. 
Somente algumas comunidades recebem financiamento, por meio de 
licitação. Por isso, não é um fluxo estável de recursos, ainda que seja um 
importante começo. São extremamente necessárias uma ou mais grandes 
fontes adicionais de financiamento para apoiar atividades de prevenção 
de doenças não transmissíveis e expandir seu alcance para chegar a todo o 
país. Alguns poucos estados têm experimentado em criar seus “fundos de 
bem-estar”. O programa de melhoramento da saúde do estado da Minne-
sota, por exemplo, é financiado por taxas que incidem sobre os provedores 
de saúde, e fundos são distribuídos a cada município para intervenções 
baseadas em evidências para prevenir doenças crônicas. A cobrança de 
impostos sobre produtos poucos saudáveis, como bebidas açucaradas ou 
tabaco, poderia representar um fluxo de financiamento alternativo, como 
ocorre em Berkeley, e está sendo proposta com esse fim em uma série 
de jurisdições. O estabelecimento de fluxos de financiamento adequados 
para a prevenção é um dos principais desafios do sistema de saúde norte-
americano. No entanto, as abordagens de “saúde em todas as políticas”, 
como as iniciadas na Califórnia, podem ajudar a assegurar que recursos 
de outros setores, como o transporte, sejam usados de forma a ter um 
impacto mais positivo na saúde.

A segunda principal barreira é a capacitação de recursos humanos 
no sistema de saúde pública e em agências parceiras, principalmente, a 
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capacidade reguladora. Em geral, a experiência e o treinamento de maior 
parte dos profissionais da saúde não os capacita de forma apropriada para 
regular a oferta de alimentos ou enfrentar grandes interesses corporativos, 
como os das empresas de tabaco ou da Coca-Cola. A capacidade regu-
ladora dos departamentos de saúde, local ou nacionalmente, é limitada, 
mesmo no caso de atividades tradicionais, como a prevenção de surtos 
de origem alimentar, e é ainda mais fraca para prevenir doenças crônicas 
que resultam de riscos alimentares. Construir essa capacidade em todos 
os níveis de governo é um segundo desafio. Essa capacidade pode variar 
desde a habilidade dos profissionais do setor da saúde de realizar a vigi-
lância sanitária e epidemiológica desses fatores de risco à capacidade de 
agir como vetor de mudança. Isso pode exigir a criação de novos marcos 
legais, estruturas institucionais e fontes de financiamento, assim como 
recursos humanos, como temos visto nos Estados Unidos. Essa neces-
sária capacidade vai abranger as habilidades para avaliar riscos, formular 
ou implementar medidas e programas regulatórios e outras políticas para 
diminuir os efeitos prejudiciais do tabaco, álcool e alimentos poucos sau-
dáveis, além da habilidade de trabalhar de forma eficaz entre setores para 
criar uma oferta mais saudável de alimentos, um ambiente físico mais sau-
dável e reduzir as desigualdades em determinantes sociais.

 A terceira barreira é a da vontade política para enfrentar interesses 
econômicos que se beneficiam do status quo. No caso da atividade física, 
podem ser desenvolvedores do solo ou da habitação, com suas formas já 
estabelecidas de fazer negócio. No caso do fumo, é a indústria do tabaco, 
que tem sido há muito um adversário persistente e criativo. Hoje em dia, 
a indústria de alimentos é cada vez mais uma força que se opõe a medi-
das essenciais para prevenir doenças não transmissíveis relacionadas à 
alimentação. Ao contrário da indústria do tabaco, as pessoas sempre vão 
precisar de comida, e há muitas alternativas mais saudáveis que podem 
ser vendidas. Contudo, a indústria de alimentos se opôs à maioria das 
mudanças e está adotando as mesmas táticas nefastas usadas no pas-
sado pela indústria do tabaco (BROWNELL; WARNER, 2009).  Como no 
caso do controle do tabagismo, a construção de uma consciência sobre 
as questões-chave e o forte apoio organizado da sociedade civil está se 
mostrando ser um ingrediente essencial para o êxito da política alimen-
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tar, nos Estados Unidos e em outros lugares. Investimentos em pesquisa, 
fiscalização, defesa e alianças referentes ao tabaco têm sido fundamentais 
para permitir progressos na política antitabaco. Não será diferente para 
reduzir os riscos da oferta de alimentos, da indústria do álcool e de outros 
riscos das doenças crônicas, que requerem desafiar importantes interesses 
econômicos.

ConClusão

Prevenir doenças não transmissíveis de forma bem-sucedida requer 
um esforço coordenado e abrangente para reduzir os principais fatores 
de riscos subjacentes. É o caso dos EUA e do restante do mundo. Embora 
se tenha alcançado grande progresso no que tange à redução da doença 
cardíaca coronariana, a obesidade e a diabetes ainda são epidemias em 
crescimento. Da mesma forma, nosso controle de fatores-chave de risco 
é desigual dentro do país e insuficiente. Sem reduzir a desigualdade 
social, o ônus das doenças não transmissíveis nos EUA vai continuar a ser 
desigualmente compartilhado. 

Avançamos muito no controle do tabagismo, mas derrotá-lo defini-
tivamente vai exigir a plena aplicação das abordagens existentes, incluindo 
o escopo completo da Convenção Quadro e, potencialmente, uma nova 
geração de soluções “fim de jogo”. 

A melhor saída para aumentar a atividade física virá, provavelmente, 
da sinergia com a criação de sistemas de transporte mais sustentáveis e o 
design de comunidades nos próximos anos, de forma a trazer a atividade 
de volta à rotina das pessoas. Isso vai exigir estratégias legais e regulatórias, 
assim como mudanças na cultura de planejamento urbano e de transporte. 
No entanto, promover tempo para o lazer e atividades em determinados 
locais também será importante para criar novas normas sociais em uma 
época em que muitas profissões não mais exigem grande esforço físico.  

Os riscos alimentares são o principal fator de risco comportamen-
tal, e seu impacto nas doenças não transmissíveis está se espalhando 
globalmente com extraordinária rapidez. A história da evolução da oferta 
de alimentos nos Estados Unidos e seu impacto na saúde devem servir 
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de precaução aos países para os quais esses padrões de comercialização 
de alimentos estão sendo exportados. É prudente agir logo para preser-
var o abastecimento tradicional de alimentos, promover comidas locais 
saudáveis e evitar que refrigerantes, junk food e produtos ultraprocessados 
se tornem onipresentes. A autoridade legal responsável pela alimentação, 
tradicionalmente ocupada com a prevenção de doenças infecciosas, deve 
agora também ser chamada a prevenir os desafios atuais das doenças não 
transmissíveis relacionadas à alimentação, criando sistemas apropriados 
de segurança alimentar para atender às demandas do século 21 (SILVER; 
BASSETT, 2008). Esse esforço avança lentamente nos EUA. Marketing, 
práticas de produção e varejo, tamanho das porções e informação aos 
consumidores devem ser revistos, assim como as determinações do que é 
permitido colocar no produto, para garantir uma oferta de alimentos que 
seja não apenas saudável, mas também sustentável e que minimize sua 
contribuição para as mudanças climáticas. É provável que, para alcançar a 
meta de garantir mercados alimentares saudáveis, precisaremos de instru-
mentos semelhantes à Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. A 
criação de uma Convenção Quadro Global por uma Dieta Saudável é uma 
ideia importante em discussão mundialmente para levar adiante esses 
esforços em um mundo cada vez mais globalizado (WORLD OBESITY & 
CONSUMERS INTERNATIONAL, 2014).
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