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"Taxa sobre bebidas açucaradas: impacto no excesso de peso e 

obesidade na Alemanha" 
 

O consumo de bebidas açucaradas aumenta o risco de excesso de peso e obesidade, 

pois o aporte energético que elas comportam relaciona-se com aumento de peso e do 

IMC. Acredita-se que aplicando um imposto ou taxa a este tipo de bebidas poder-se-ia 

reduzir o seu consumo pela população podendo assim diminuir-se esses parâmetros antropométricos médios dessa 

mesma população. 

Este estudo avaliou o possível impacto que um imposto de 20% nas bebidas açucaradas teria no IMC na população 

alemã, bem como no número de indivíduos com excesso de peso ou obesidade. 

Foi modelada a população com idades entre 15-79 anos. Acredita-se que a aplicação do imposto nas bebidas 

açucaradas pode afetar quer o consumo dessas mesmas quer o consumo de outras bebidas sem adição de açúcares 

exógenos (sumos de fruta, água, leite). A este fenómeno dá-se o nome de elasticidades. 

Usaram-se os dados do II German Nutrition Survey e dos censos germânicos para modelar a população alemã e os 

seus hábitos de consumo. Posteriormente usou-se um método de simulação matemática designado por Monte 

Carlo. 

Os resultados obtidos mostraram que com um imposto de 20% a redução do IMC foi mais acentuado nos mais 

jovens, nos indivíduos do sexo masculino e nas pessoas de estratos económicos mais baixos. 

Curiosamente nos indivíduos com mais de 60 anos a aplicação da referida taxa teve até um efeito contrário, 

embora apenas ligeiro, de aumento médio do peso em vez de diminuição. Isto deve-se ao facto de que esta 

população consome a priori uma quantidade bastante reduzida de bebidas açucaradas. 

De notar também que, em termos populacionais médios, a redução do IMC é menor quanto menor for o valor da 

taxa aplicada. 

Tendo em conta os resultados alcançados conclui-se que um imposto nas bebidas açucaradas poderia ter um efeito 

positivo de redução do IMC médio da população bem como do número de indivíduos com excesso de peso e 

obesidade. 
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