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Algumas considerações sobre o SCNS

• Importância do SCNS fica evidente na própria missão da FIL/IDF:

“IDF’s mission is to help nourish the world with safe and sustainable dairy”.

“Nutrition & Health” is one of the
4 focus areas of the

“IDF Strategic Work Plan 2019-2021” 



Algumas considerações sobre o SCNS

“Suboptimal nutrition is a leading cause of poor health” 
(Dariush Mozaffarian, Professor of Nutrition and Medicine and Dean of the 

Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University).



“Obesity is a major risk factor for CVD, 
type-2 diabetes and some cancers”



Objetivos gerais do SCNS

• Manter-se devidamente informado quanto ao “estado da arte” no campo da
ciência nutricional que possa afetar o consumo de leite e produtos lácteos
(leitura de artigos científicos, participação em eventos científicos, troca de
informações com cientistas renomados, etc.);

• Identificar lacunas e controvérsias no conhecimento atual sobre o papel dos
lácteos na saúde humana, de forma a definir e estimular estudos prioritários
na área;

• Monitorar e manter relações com organizações nacionais e internacionais
responsáveis pela elaboração de diretrizes e recomendações na área de
alimentação e saúde pública (ex.: Ministério da Saúde, FAO, OMS);

• Interagir com os demais subcomitês e organizações nacionais/internacionais
que atuem em áreas correlatas ao tema “Nutrição e Saúde” como, por
exemplo, rotulagem e análise de alimentos (ANVISA, Codex, ISO, AOAC);

• Disseminação de informações científicas sólidas (“evidence-based”) sobre o
papel dos lácteos na saúde humana por meio da publicação de artigos
científicos e via outros meios de divulgação (ex.: mídias sociais - NUVLAC).



PRINCIPAL DESAFIO DO SCNS
• Poucas áreas da ciência são tão controversas quanto a de nutrição



Why Nutrition Is So Confusing
Opinion - By GARY TAUBES FEB. 8, 2014 (The New York Times)



A HISTÓRIA DA GORDURA NA NUTRIÇÃO HUMANA É UM 
DOS MELHORES EXEMPLOS



O que diz o próprio Gary Taubes?
Hi Marco, 

Thank you very much for taking the time to write and the kind words about my work. I've come to know Nina Teicholz, author of 
"The Big Fat Surprise", which is the new book that spurred the Time magazine cover article. I agree that the articles are very similar, 
but I also think it's great that someone else is taking this position. (Ok, it would have been nice if Time gave me some credit,
but...) If I'm the only one out there making these arguments, the response is minimal. If someone else takes them up, they can 
get them back on the front pages. So all in all, this is a good sign. Now we have to figure out how to keep this ball rolling until the 
guidelines and advice finally change. 

Thanks again for writing. Maybe someday I'll get to Brazil and we can meet. 

Best,

gt

Dear Gary Taubes,

Please allow me to introduce myself: I work as a researcher at Embrapa Dairy Cattle (one of the units of Embrapa - Brazilian Agricultural research 
Corporation), a research institute similar to the USDA in the US. My area of research at Embrapa lies in functional dairy foods, nutrition and health.
Well, I did not write to you to talk about myself. I just wanted to tell you that, as a 'milk fat researcher', I have been following your publications and 
talks since you started writing about bad science (I remember you saying in one of your presentations: 'Some of my friends in the Physics Community 
said to me: 'If you are really interested in bad science, you shoud look at some of the stuff in public health, it is really terrible'.

I read the last cover of TIME MAGAZINE ('EAT BUTTER'), which is nothing but what you once described as 'The BIG FAT LIE'. It is 
quite surprising to me that the subject now on the cover of TIME MAGAZINE is exactly (a short version, actually) the same story 
written by you for Science back in 2001, the masterpiece 'The Soft Science of Dietary Fat'. It seems that 'The BIG FAT LIE' has 
finally started melting away, don’t you think so?

Congratulations on your outstanding work.

Cheers,
Marco







O que as evidências mais recentes no dizem?

Key message:



Algumas lacunas e oportunidades de pesquisa

• Avaliar os efeitos de diferentes matrizes lácteas com teores regulares
de gordura sobre diversos fatores de risco e vias metabólicas (glucose-
insulin homeostasis, lipoprotein concentrations and function,
inflammation, endothelial health, hepatic function, adipocyte
metabolism, cardiac function, metabolic expenditure, and pathways
of weight regulation, visceral adiposity, and the microbiome);

• Identificar outros potenciais biomarcadores da ingestão da gordura do
leite além dos utilizados atualmente (i.e. concentrações de C15:0,
C17:0 e C16:1 trans-9 no plasma) para uso em estudos observacionais
ou de intervenção dietética (Gama et al. Analytical shortcomings and
other considerations related to the identification of biomarkers of
dairy fat intake. European Journal of Clinical Nutrition, 2017).



Algumas lacunas e oportunidades de pesquisa

• Avaliar o efeito da ingestão de bebidas lácteas adoçadas (sacarose/HFCS) sobre
fatores de risco associados à diabetes do tipo-2, CVD e obesidade. Pergunta: se o
objetivo é reduzir o consumo de açúcar (frutose, em particular), as bebidas
lácteas deveriam ser tratadas de maneira distinta a outras bebidas adoçadas em
função do seu aporte nutricional (i.e. os efeitos deletérios da frutose seriam
atenuados quando consumida como bebida láctea vs. outras fontes?);

• Necessidades de estudos clínicos controlados que comprovem os benefícios da
ingestão de um gordura láctea naturalmente enriquecida em compostos bioativos
benéficos à saúde (ex.: CLA, C18:1 trans-11, C18:3 n-3, ácido fitânico,
carotenóides, etc.) obtidos por meio de estratégias nutricionais ou seleção
genética (linha de pesquisa na Embrapa Gado de Leite);

• Estudos que reforcem a importância dos lácteos como fonte acessível de proteína
de elevada qualidade nutricional e de micronutrientes (ex.: cálcio, fósforo,
potássio, iodo, vitaminas B2 e B12) de elevada disponibilidade no combate à
desnutrição e à fome oculta;

• Estudos clínicos para testar os possíveis benefícios do consumo de leite A2.









Seriam esperados efeitos positivos similares em humanos?



Comentários finais

• O desafio do SC brasileiro de NS da FIL/IDF é enorme não somete devido à complexidade e
controvérsias particulares dos estudos no campo na nutrição humana, mas também frente às
publicações recentes de cientistas renomados (ex.: Lancet, 2019) sugerindo a redução ou
mesmo eliminação (no caso das carnes vermelhas) de produtos de origem animal na dieta
humana em favor de fontes de origem vegetal, o que supostamente traria benefícios tanto à
saúde humana quanto à sustentabilidade do planeta.

• Some-se a isso a disseminação crescente, principalmente nas mídias sociais, de informações
cientificamente infundadas sobre supostos malefícios ou a pouca relevância dos lácteos para a
nutrição e saúde humana;

• É preciso reconhecer que, em alguns casos, a ingestão de produtos lácteos pode trazer
complicações à saúde (ex.: crianças alérgicas à PLV), mas que, assim como observado para
outras alergias alimentares, um diagnóstico adequado é essencial para se comprovar a
existência do distúrbio, além de haver a possibilidade de reintrodução gradativa do alimento
(dessensibilização) na dieta (reconhecer as limitações do leite como alimento traz
credibilidade);

• Diante de tal desafio, uma equipe comprometida e com competências complementares, com
membros da academia, instituições de pesquisa e da indústria, está sendo constituída para
compor o SC brasileiro de Nutrição e Saúde.



Equipe atual do SC brasileiro de Nutrição e Saúde 
da FIL/IDF

• Marco Antônio Sundfeld da Gama - Pesquisador da Embrapa Gado de Leite 

• Rosemar Antoniassi - Pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos

• Adriana Torres Silva e Alves - Pesquisadora e Diretora do Tecnolat/ITAL

• Veridiana de Carvalho Antunes - Prof. do Instituto Federal de São Paulo

• Helena Barros Magalhães de Camargo - Gerente de P&D da Piracanjuba

• Paulo Henrique Fonseca da Silva - Prof. da Universidade Federal de Juiz de Fora

• Geórgia Castro - Arla Foods Ingredientes



QUANDO FICA ÓBVIO DESDE MUITO CEDO QUE 
QUEIJO É MUITO BOM!!



MUITO OBRIGADO
EM NOME DE TODA A EQUIPE


