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“Saúde é o estado de pleno bem 

estar físico, mental e social e não 

somente a ausência de doença” 

OMS, 1947

O QUE É SAÚDE?

SAÚDE É UM BEM QUE PODE 

SER CONTROLADO PELA 

ALIMENTAÇÃO INDÚSTRIA: 

RESPOSTA A  DEMANDA:

PRODUTOS COM 

CARACTERÍSTICAS

MUITO ESPECÍFICAS

ALIMENTAÇÃO X SAÚDE

A modificação QUALITATIVA e 
QUANTITATIVA  de qualquer um destes fatores 

pode modificar o estado de saúde da pessoa.

MEIO 
AMBIENTE 

DIETA GENÉTICA SISTEMA 
DE SAÚDE

FATORES DETERMINANTES DA SAÚDE

Evolução nutricional do homem

Fonte: The Economist 2003, v . 396

Impactos da modernidade
IMPACTO DA MODERNIDADE NO FENÓTIPO 

DO HOMO SAPIENS (SAPIENS OBESUS)

Excesso de calorias

Sedentarismo  

Déficit de cálcio  

Déficit de vitamina D 

Excesso de 
carboidratos 

refinados  

Contaminantes 
ambientais e tóxicos

Excesso de gorduras 
saturadas e trans

Déficit de PUFA 
(n-3)  

Déficit de consumo de 
AHO naturais (vit.  C e 

E, polifenóis) 
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Alimento acessível e nutritivo que

continua a exercer um papel

essencial na alimentação ao redor

do mundo. 44% da população

mundial consome diariamente.

ELOS DA CADEIA DO LEITE

PRODUTOR  
1º ELO

INDÚSTRIA    
2º ELO

CONSUMIDOR   
3º ELO

ü Aproximadamente 1 bilhão de pessoas vivem em fazendas leiteiras;

ü 819 milhões de toneladas de leite são produzidas anualmente;

ü 339 milhões de toneladas são de pequenos agricultores;

ü 2019 (estimativa): 513,22 milhões de toneladas.

LEITE...

INDÚSTRIA  LÁCTEA: potencial significativo de gerar empregos e 

aumentar a renda para todas as pessoas ao longo da cadeia 

produtiva. 

FarmNews, 2019

(2) 83,6

Produção e produtividade de leite (milhões de ton.)

(1) 97,7

(3) 33,5

Anuário EMBRAPA, 2019 (adaptado)

(4) 32,7

(5) 30,9

(6) 30,8

(8) 21,4
(7) 24,4

F ran ça

(9) 18,8
Turquia

(10) 16,1
Pa quistã o  

União Européia 
30,4

EUA
19,5Índia

15,6

Rússia
6,2

China
5,8

Brasil
4 ,5

Nova Zelândia
4,3

Outros
13,7

FarmNews, 2019

Estimativa da produção (%) mundial de leite em 
2019

Consumo de lácteos per capita 
Brasil: 178 litros
Argentina: 203 litros
Uruguai: 242 litros

Anuário EMBRAPA, 2019

Produção mundial de leite (199 países)
83% leite de vaca
14% leite de búfala
2% leite de cabra
1% leite de ovelha
< 1% (0,3) leite de camela

Recomendação FAO: 220 litros 

97% do total 
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Composição do leite 

250 mL

Lactose 
10-12 g 

Gordura  
5 -7 g 

Sólidos 
30 - 38 g 

Minerais  
2 – 2,5 g 

Proteínas  
7 - 10 g 

Whey
1 - 2 g 

κ-caseína 
0,75 - 1 g 

Água  
212 - 220 g 

Caseína  
6 - 8 g 

β-caseína
2 - 3 g 

α-caseína
3 - 4 g 

1 copo de leite

www.frieslandcampina.com.ng

1 copo de leite 200 
mL

Proteína de 1 ovo O cálcio de 365 g de 
brócolis

O fósforo de 3 fatias  de 
pão integral

A vitamina B2 de 25 g 
de amêndoas  

O potáss io de 1 
banana pequena

O iodo de 49 g de filé 
de peixe

A vitamina B1 2 de 
48 g de bife 

Um copo de leite fornece:

Nutrientes essenciais do leite:

Niacina 
10% VD Vit. A 

10% 
VD

Potássio 
11% VD

Vit. B12 
13% VD

Proteína 
16% VD

Riboflavina 
20% VD

Fósforo 
20% VD

Vit. D
25% 
VD

Cálcio 
30% 
VD

Construção e 
manutenção de 
ossos e dentes 

Absorção de 
Ca

Ca + Vit. D 
manter ossos 

fortes

Converte alimentos 
em energia (SNC)

Visão, pele 
saudável, sistema 

imunológico

Equilíbrio de 
fluídos e 
pressão 

sanguínea

Construção cél. 
vermelhas do 
sangue e SNC

Construção e manutenção 
de massa muscular 

Auxilia  enzimas , converte 
nutrientes em energia

250 mL

Dairy Index, 2015

LEITE & SAÚDE 

LEITE E SEUS 
COMPONENTES 

BIOATIVOS

CONTROLE DE 
PESO

SAÚDE ÓSSEA

Soroproteínas, Ca, 
AGCM, CLA

Ca, soroproteínas, 
peptídeos bioativos, 

lipídios

Ca, Mg, P, vit. D, 
peptídeos bioativos

Função 
cognitiva, 

estresse

Peptídeos bioativos, 
membrana do 

glóbulo de gordura, 
fosfolipídios

Soroproteínas, peptídeos 
imunomoduladores, 

lactoferrina

Peptídeos antimicrobianos, 
galactooligossacarídeos, 

lactoferrina

Ca, Mg, P, vit. D, 
peptídeos bioativos

SAÚDE IMUNE SAÚDE  DIGESTIVA SAÚDE DENTAL

SAÚDE 
CARDIOVASCULAR

CONTRÁRIOS AO LEITE A FAVOR DO LEITE
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Filosofia popular e o leite

LEITE PARA BEBÊS

MESMA ESPÉCIE 

Filosofia popular e o leite
HUMANOS:	 pertencem	a	classe	dos	mamíferos

L E I T E 

ESSENCIAL à vida humana na primeira infância

Mitos & Verdades
ü Leite orgânico é mais seguro que o leite normal?

ü Leite desnatado é somente leite integral com água adicionada?

ü O leite deve ser evitado na alimentação?

ü Leite causa acne?

ü Leite engorda?

ü A ingestão de leite causa pedra nos rins?

ü A ingestão de leite causa puberdade precoce?

ü Pessoas com gastrite devem evitar tomar leite?

ü Tomar leite após o exercício físico é uma boa opção?

ü Leite causa aumento de muco quando se está resfriado?

ü Bebida a base de soja é tão nutritivo quanto leite de vaca?

Mitos & Verdades

Vilã da vez:  L A C T O S E 

ALERGIA
Resposta imunológica do
organismo a algum
componente alimentar.

LÁCTEOS = PROTEÍNA 

INTOLERÂNCIA

Incapacidade de digerir algum
componente alimentar.
LÁCTEOS = CARBOIDRATOS 

Co ceira  a o  
redo r da  

bo ca  

Incha ço  
no s o lhos e 

lá bio s 

To sse, 
chia do  o u 
fa lta  de a r 

Vermelhidã o  
e co ceira  na  

pele

Vô mito s 
em fo rma  
de ja to

Fezes co m 
sa ng ue o u 
prisã o  de 

v entre 

Crianças X Substitutos do leite 

Sociedade Europeia de 
Hepatologia  e Nutrição (2006)

Fórmula a base de soja:
ØSituações específicas
ØDesvantage ns nutriciona is (a lto conteúdo de
fitatos, alumínio e fitoestrógenos
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Tendências alimentares no Brasil

Suas preocupações:
Boa for ma, apar ênc ia, dis posição fís ica e m ental – qu er em prat icidade e
conveniê ncia . Comet em p ecados al im entares . E stão inter essados no que
for melhor para eles..

Suas preocupações:
Saúde e bem-estar, aliados a alimentação balanceada. Tudo MENOS: 

pouca caloria, gordura, açúcar. Estão em busca de ingredientes saudáveis, 
naturais, com benefícios, que fortaleçam corpo e mente.

Funcionais: querem alimentos que tragam benefícios à  saúde. 

Suas preocupações:
Com a fa lta de te mpo (p rin cipa lm ente a c lasse méd ia), não se
importa m em compra r a limentos da conveniênc ia. E stão e m busca de
alim entos nutrit ivos, por isso pr estam muita atenção no cont eúdo dos
rótulos.
Nutrição: querem alimentos nutritivos

Mintel, 2018

Tendências em Lácteos 
Bem-estar digestivo
Foco: flora intestinal (probióticos) (Kefir)

Proteínas lácteas

Foco: produtos com alta proteína

Experimentação de sabor

Foco: consumo aventureiro

Reduzindo açúcares

Foco: máximo sabor e culpa mínima

Leite de camela

Foco: alternativa ao leite de vaca World Dairy Innovation Awards, 2019

Tendências em Lácteos 
Bem-estar digestivo
Foco: cognição, anti-inflamação e saúde metabólica

Lanches (snacks)
Foco: ocasião de refeição estabelecida

Ética 360
Foco: fornecimento ético e sustentável

Bem-estar total
Foco: saúde geral. Bem-estar total (corpo, mente e 
emoção)

Consumo aventureiro
Foco: ”descoberta” (curiosidade, incluindo um 
elemento surpresa)

Fonterra, 2019

MERCADO

MERCADO MERCADO
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MERCADO MERCADO  

MERCADO  Produtos Lácteos X Alternativas 

Produtos Lácteos X Alternativas MERCADO
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MERCADO MERCADO

MERCADO MERCADO BRASIL 

Produtos Lácteos X Alternativas ONU 2030

1 – Erradicação da pobreza
2 – Fome zero e agricultura sustentável 
3 – Saúde e bem-estar
4 – Educação de qualidade 
5 – Igualdade de gênero
6 – Água potável e saneamento
7 – Energia limpa e acessível
8 – Trabalho decente e cresc. econômico
9 – Indústria, Inovação e infraestrutura 
10 – Redução das desigualdades 
11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis 
12 – Consumo e produção responsáveis
13 – Ação contra a mudança global do clima
14 – Vida na água
15 – Vida terrestre
16 – Paz, justiça e instituições eficazes
17 – Parcerias e meios de implementação
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CONSIDERAÇÕES

üOs produtos lácteos são essenciais em uma dieta equilibrada;

üComponentes bioativos do leite: o consumo de lácteos não

evidencia riscos de enfermidades cardiovasculares e obesidade;

üProteínas de alta qualidade: as proteínas lácteas atuam na

redução da pressão arterial e no risco de diabetes;

üCálcio biodisponível: controle sobre o índice de massa corporal

em indivíduos com sobrepeso;

üLEITE: alimento COMPLETO!

Somos mamíferos, portanto,

o leite é nosso primeiro

alimento!

Muito 
Obrigada!

Neila Richards
UFSM – CCR – DTCA
(55) 3220 8254 R. 200

PERGUNTAS?

?

?

PERGUNTAS?


