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Oficinas de capacitação para uso do Sisvan Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
Nos dias 26 e 27 de março, a Coordenação-Geral de Alimentação e
Nutrição – CGAN/DAB realizou duas oficinas de capacitação para uso do
Sisvan - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional.
Esse momento de formação teve como objetivo capacitar os usuários
do Sisvan sobre as suas funcionalidades, considerando que esse sistema
tem o papel fundamental na gestão das informações da Vigilância
Alimentar e Nutricional e sua interface com o Sistema de Gestão das
Condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família e e-SUS Atenção
Básica.
No intuito de garantir a aplicação da teoria com a prática, a proposta
da oficina incluiu a navegação pelo sistema e digitação em tempo real de
fichas do Sisvan preenchidas previamente para simulação. Apesar de o foco
ser a utilização do sistema, os pontos fortes da oficina foram a intensa
troca entre técnicos e gestores municipais e estaduais quanto à realização
da Vigilância Alimentar e Nutricional em seus territórios.
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Curso de Educação a Distância do PBF na Saúde
Primeira Turma do ano de 2018.
Aproveitem esta oportunidade para capacitar os gestores do Programa Bolsa Família na Saúde!
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS) do Ministério da Saúde, em parceria com o
DATASUS, oferece a 1ª turma de 2018 do Curso de Educação a Distância sobre o Programa Bolsa Família (PBF) na
Saúde. A capacitação é destinada aos profissionais que atuam nos municípios e estados na execução de ações de
monitoramento e acompanhamento das famílias beneficiárias.
As inscrições para a primeira turma de 2018 ficam disponíveis no período de 02 à 04/04/2018. O tempo
estipulado para a realização do curso vai do dia 02 à 07/04/2018, com carga horaria total de 20 horas de estudo e
avaliação do estudante ao final do curso.
O curso é composto por 4 Módulos com os seguintes temas abordados:





Módulo I – Principais características do Programa Bolsa Família;
Módulo II – Os compromissos do SUS com o PBF; Quem acompanhar; As condicionalidades da saúde;
Assistência integral à saúde dos beneficiários;
Módulo III – Intersetorialidade; Organização do setor saúde; Vigência;
Módulo IV – Apresentação do sistema de gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.

Os interessados devem se inscrever no endereço http://universus.saude.gov.br em “cadastro” no canto superior
direito da tela. Na tela seguinte, o usuário precisa digitar todas as informações solicitadas e, ao final, receberá uma
mensagem por e-mail com instruções para finalização do processo.
Ao voltar ao site UniverSUS, o aluno precisará digitar o login e senha (que foram criados no cadastro) e clicar
no campo “entrar”. Desta maneira, os participantes terão acesso aos cursos disponíveis, dentre os quais haverá o
curso "Bolsa Família na Saúde”. O cadastro deverá ser preenchido momentos antes da inscrição, ou seja, na semana
em que a turma será ofertada, caso contrário, o ambiente virtual não permite que o cadastro seja concluído.
No primeiro acesso ao curso, o aluno
pode aproveitar para utilizar o fórum de
apresentação, para trocar experiências com os
demais alunos da turma e visitar a biblioteca.
Para aprovação no curso o participante
deverá ter 70% ou mais de acerto na Avaliação
Final. O Certificado poderá ser impresso
somente após aprovação e a conclusão do
curso.
Os cadastros no ambiente virtual e as
inscrições para as turmas ofertadas estão
disponíveis nos três primeiros dias do curso.
Assim, para a primeira turma de 2018, as
inscrições ficarão abertas de 02 a 04 de abril
ou até completar o número máximo de 600
participantes.
Outras informações podem ser obtidas
pelo e-mail bfasaude@saude.gov.br.
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Videoconferência - Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade
No dia 26 de janeiro, ocorreu uma videoconferência para tratar da organização da Linha de Cuidado do
Sobrepeso e Obesidade (LCSO) Regional, no estado do Rio de Janeiro.
As Regiões de Saúde do estado foram representadas pelos seguintes municípios: Baia da Ilha Grande (Angra
dos Reis), Centro-Sul (Três Rios), Média Paraíba (Piraí), Metropolitana I (Rio de Janeiro), Norte Fluminense (Macaé,
Campos dos Goytacazes, Quissamã e São Fidélis) e Serrana (Petrópolis).
A SES/RJ apresentou o Diagnóstico Situacional estadual do sobrepeso e obesidade e chamou atenção sobre
pesquisa que foi realizada com apoio da agência de fomento FAPERJ no ano de 2014 para mapear as intervenções
nutricionais que eram realizadas nos municípios do estado.
Entre as ações que vêm sendo desenvolvidas no estado estão: trabalho no NASF (com a promoção da
alimentação saudável entre outras atividades); consulta individual e trabalhos com grupos (Grupo de Apoio ao
Tratamento da Obesidade – GATO, que é desenvolvido no Instituto Estadual de Endocrinologia); grupos de
caminhadas; salas de espera; Rede de apoio com a SMS para a digitação de dados do PBF e posterior análise das
informações; parceria como setor educação; eventos em parceria com a Pastoral da Criança e a LBV; trabalho
integrado com produtores agrícolas e indígenas; elaboração de um Plano para o “Enfrentamento da Obesidade” com
foco nas Academias da Saúde e orientação nutricional para as famílias do PBF; elaboração de hortas nas escolas e
ações com o PSE; campanhas para a promoção da alimentação saudável; Centro de referência para tratamento de
doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, hipertensos, obesidade) com equipe multidisciplinar; Centro de
Referência em Obesidade no Município do Rio de Janeiro e realização de Cirurgias bariátricas.
Ao final da videoconferência, como encaminhamento, foi definido elaboração de proposta de LCSO para levar
à CIR e secretários de saúde. Esta proposta deverá abordar: Mapeamento da obesidade no estado; avaliação geral
sobre os programas da Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN; obesidade e relação com DCNT;
financiamento para a cirurgia bariátrica por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC e projeção
do impacto financeiro referente a três hospitais com potencialidade para habilitação à cirurgia bariátrica pelo
Ministério da Saúde.
Outro ponto abordado foi sobre o Seminário de Estruturação da LCSO da Região Norte Fluminense, no dia 09
de maio de 2018, previsto para acontecer no Teatro Municipal de Macaé.
Nota de pesar pelo falecimento da Profa. Dra. Dirce Maria Sigulem
É com pesar que nos despedimos da Profa. Dra. Dirce Maria Sigulem. Graduada em Medicina pela Universidade
Federal de São Paulo (1966) com Residência Médica em Pediatria e Medicina Preventiva (1970), Mestrado em
Gastroenterologia (1979) e Doutorado em Medicina (1981) pela Universidade Federal de São Paulo e PósDoutorado no Instituto de Nutrição de Nova York – Columbia University. A Profa Dirce foi, para sua época, uma
militante na área de nutrição, denunciando, por meio de seus trabalhos científicos, as altas prevalências e as
causas de desnutrição energético protéica e de anemia ferropriva que acometiam a população brasileira, em
especial, as crianças; temáticas com as quais trabalhou em toda sua vida acadêmica. Seus trabalhos publicados,
sobre esses temas subsidiaram políticas públicas importantes.
Na década de 80, criou o “Projeto Favela”, projeto esse destinado à intervenção nutricional para a prevenção e tratamento da
desnutrição infantil, nas favelas da região de Vila Mariana, em São Paulo.
Nota de pesar pelo falecimento da Profa. Dra. Ana Fonseca
É com pesar que nos despedimos também da Ana Maria Medeiros da Fonseca. Ana era especialista
em programas de transferência de benefícios monetários, como o Programa Renda Mínima e Bolsa
Família. Foi pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade de Campinas,
secretária-executiva do Programa Bolsa Família (2003) e secretária Extraordinária do Plano Brasil
Sem Miséria (2011). Ana Fonseca atuou como secretária executiva e secretária extraordinária de
Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), analista de Políticas
Sociais da Oficina do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para a América
Latina e o Caribe entre outros. Na área acadêmica, era coordenadora associada do Núcleo de
Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da Unicamp.
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Seleção de consultores externos para
SESAN/MDS – FAO
Estão abertos 3 editais de seleção de consultores
externos para SESAN/MDS – FAO, de curta duração (3 a 4
meses), o recebimento de currículos será feito
exclusivamente no site da FAO (links abaixo) e se encerra dia
08/04/2018.

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Dia 31 de março é comemorado o #DiadaSaúde e
Nutrição. Essa data foi criada para que as pessoas
reflitam um pouco sua própria saúde e hábitos
alimentares. Uma dica para uma melhor nutrição é
consumir mais alimentos frescos e maneirar na
quantidade de alimentos processados.
https://twitter.com/minsaude

Saiba mais sobre cada um deles:
1.
TR 40/2018 para contratação de consultor para
"Elaborar subsídios técnicos para fortalecimento do consumo
de alimentos da agricultura familiar para a promoção de uma
alimentação saudável e adequada no âmbito da Década de
Nutrição” Graduação completa em Ciências Agrárias e/ou
Ciências Sociais Aplicadas conforme Tabela de Áreas do
Conhecimento da Capes, com diploma reconhecido pelo
MEC. Experiência mínima de 5 anos em atividades
relacionadas à promoção da Segurança Alimentar e
Nutricional com ênfase no fortalecimento da agricultura
familiar para promoção da alimentação saudável e
adequada.
Duração
do
contrato:
4
meses. https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobd
etail.ftl?job=180362&tz=GMT-03%3A00
2.
TR 42/2018 FAO - Contratação de consultor para
"Produção de policy brief (evidências, boas práticas,
orientações para a ação política) sobre: taxação de bebidas
açucaradas, proibição de publicidade enganosa, regulação de
ambientes e regulação da cadeia produtiva; considerando a
estrutura federativa do Brasil”. Graduação completa em
Ciências Agrárias e/ou Ciências Sociais Aplicadas conforme
Tabela de Áreas do Conhecimento da Capes, com diploma
reconhecido pelo MEC. Experiência mínima de 05 anos em
de atividades relacionadas à formulação de políticas públicas
na área de produção ou regulação de alimentos. Duração do
contrato:
3
meses. https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobd
etail.ftl?job=180361&tz=GMT-03%3A00
3.
TR 43/2018 - Contratação de consultor para "Produção
de documento sobre medidas regulatórias para promoção da
alimentação saudável, a partir de uma análise comparativa
entre as medidas existentes no Brasil e em outros países”.
Graduação nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas ou
Ciências da Saúde, conforme tabela de Áreas de
Conhecimento da CAPES, com diploma reconhecido pelo
MEC. Experiência mínima de 5 anos em atividades
acadêmicas ou em políticas públicas. Fluência Oral e escrita
em
Português.
Duração
do
contrato:
4
meses. https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobd
etail.ftl?job=180363&tz=GMT-03%3A00

Você sabia que o aleitamento materno traz benefícios
tanto para a mãe quanto para o bebê? Destacando que
esses benefícios recebidos na infância têm reflexos
positivos até a vida adulta. Confira 10 coisas que você
precisa
saber
sobre
amamentação!
http://www.blog.saude.gov.br/p7wnu0

Bons hábitos alimentares e rotina saudável precisam ser
mantidos durante toda a nossa vida.
Para as pessoas com mais de 60 anos, inclusive, a
alimentação é uma medida que pode melhorar a
qualidade de vida sem necessidade de grandes esforços.
Diversos cuidados devem ser tomados em relação a isso.
E, em prol da saúde da pessoa idosa, o Blog da Saúde
lista dez dicas de alimentação para esse público. Vale a
pena conferir, acessando http://blog.saude.gov.br/yhbpuo.
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Espaço dos Estados

Goiás capacita gestores municipais ao Planejamento das ações de Alimentação
e Nutrição (FAN e VAN) e ao Programa NutriSUS.
Nos dias 20 e 21 de março, aconteceram a Reunião de Avaliação e Planejamento das ações de Alimentação e
Nutrição no SUS (FAN e Vigilância Alimentar e Nutricional) e a 4ª Oficina de Avaliação e Capacitação sobre a
Estratégia de Fortificação da Alimentação Complementar (NutriSUS), respectivamente. Os encontros foram
promovidos pela Secretaria Estadual de Saúde e realizaram-se na Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás
“Cândido Santiago” (ESAP-GO), com 76 participantes de variados municípios.
20 de março: Reunião de Avaliação e Planejamento das
ações de Alimentação e Nutrição no SUS (FAN e Vigilância
Alimentar e Nutricional)
O encontro reuniu gestores dos municípios goianos
contemplados pelas Portarias de repasse financeiro do
Ministério da Saúde (Portarias N.1056 e N.1060 de
24/05/16, Portaria N.55 de 26/01/17, Portaria N.2512 de
28/09/17, Portaria N. 3799 de 26/12/17, Portaria N. 3943
de 28/12/17 e Portarias N. 423 e N. 445 de 23/02/18).
Com o intuito de planejar, avaliar e discutir a respeito
das ações de alimentação e nutrição no SUS, Kátia Godoy,
analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde e
Maria Janaína Nunes, nutricionista da SUVISA-GO, estavam
presentes esclarecendo principais questionamentos e
propondo que os gestores elaborassem planos de ações
baseados em suas realidades.

21 de março: 4ª Oficina de Avaliação e Capacitação sobre a Estratégia de Fortificação da Alimentação
Complementar (NutriSUS)
A Oficina teve como público alvo os responsáveis
pelo NutriSUS nas esferas da Saúde e Educação dos
municípios vinculados à estratégia. O conteúdo do
encontro fora ministrado por Kátia Godoy, analista
técnica de políticas sociais do
Ministério da Saúde, Maria
Janaína Nunes, nutricionista da
SUVISA-GO e auxílio de Rosana
Cândida, da Gerência de
Assistência
FarmacêuticaSPAIS.
Além da apresentação e proposições gerais sobre o NutriSUS, houve apresentação do
produto, esclarecimento de dúvidas e avaliação da implantação da estratégia nos
municípios em anos anteriores. Por fim, foram realizados encaminhamentos necessários.
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Programa Saúde na Escola atende 204 mil estudantes em Rondônia
Em Rondônia, 204 mil estudantes de 619 escolas estaduais e
municipais, nos 52 municípios, participam das ações do Programa Saúde
na Escola (PSE), que tem como objetivo promover saúde e educação
integral às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública.
O PSE é uma política Intersetorial da Saúde e da Educação, instituído
pelo Decreto Presidencial nº 6.286, em 2007.
Mas foi em 2012/2013 que as ações do PSE tiveram visibilidade no
estado, quando a Secretaria de Educação (Seduc) iniciou atividades em
29 municípios; em 2014/2015 o programa foi ampliado para mais seis cidades; e em 2017/2019 os 52 municípios
pactuaram com o PSE. “Os municípios estão se organizando através dos Grupos de Trabalho Intersetorial Municipal e
o Estado através do Núcleo do Programa Saúde na Escola (NPSE), são essas instâncias que definem as atividades do
PSE”, explicou a psicóloga da Seduc, Laís Reis de Castro, da Gerência de Formação e Capacitação Técnica Pedagógica.
Ela destacou que são cinco componentes dentro do Programa Saúde na Escola, sendo o primeiro de
responsabilidade das secretarias municipais de saúde, que é Avaliar a condição dos estudantes, com ações que vão
desde a atualização do calendário vacinal, detecção precoce de hipertensão arterial sistêmica (HAS), detecção
precoce de agravos de saúde prevalentes na região: hanseníase, tuberculose, malária e tracoma, avaliação
antropométrica, saúde bucal, oftalmológica, auditiva, até a avaliação nutricional, que inclui o NutriSUS.
“O NutriSUS é uma estratégia de fortalecimento da alimentação infantil com micronutrientes em pó
(vitaminas e minerais) inseridos na alimentação das crianças. Atualmente o Ministério da Saúde fornece sachê que é
distribuído em 20 creches, em onze municípios de Rondônia, que aderiram ao programa. Todas as ações são
acompanhadas pela atenção básica, com avaliações realizadas de seis em seis meses para saber se as crianças
adquiriram peso”, explicou a psicóloga Laís Castro.
No segundo componente, que é a Promoção e Prevenção a Saúde, as ações são focadas na segurança
alimentar e promoção da alimentação saudável (papel das cantinas escolares); Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE):
educação para a saúde sexual, saúde reprodutiva e prevenção das IST/AIDS; Prevenção ao uso de álcool, tabaco e
outras drogas; Promoção da cultura de paz e prevenção das violências; e Promoção da saúde ambiental e
desenvolvimento sustentável.
Na promoção e prevenção a saúde está incluída a campanha de prevenção ao bullying com diversas ações de
enfrentamento para divulgar, conscientizar e sensibilizar a comunidade escolar e seus familiares para a existência do
bullying, os sinais e suas consequências. “A escola tem um papel fundamental, tanto em nível de prevenção como de
intervenção. Os bullying e outros tipos de comportamentos violentos não podem ser aceitos com naturalidade, por
isso reforçamos a presença dos pais nas atividades do programa”, reforçou Laís Castro, acrescentando que o sucesso
das ações só será alcançado com a participação e colaboração dos pais dos alunos.
Segundo ela, as ações de combate ao bullying serão reforçadas no dia 7 de abril, quando é comemorado o Dia
de Combate ao Bullying e à Violência na Escola; já no dia 18 de maio as ações serão voltadas para o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.
“A Seduc e a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) estão ampliando a programação da campanha
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual para duas coordenadorias regionais de Educação, nas cidades de JiParaná e Ouro Preto”, garantiu Laís.
O componente três diz respeito a formação continuadas dos profissionais da Rede, nas 18 coordenadorias
regionais, nos 52 municípios, incluindo Educação em todos os níveis, saúde em todas as instâncias, segurança
pública, assistência social, operadores dos direitos humanos, conselhos de direitos, líderes religiosos, líderes
comunitários, grêmios livres. “O empoderamento dos atores envolvidos é a condição imprescindível para produzir
novas ideias e novas atitudes a serem incorporadas nas atividades do programa”, reforçou a psicóloga da Seduc.
Já o quarto componente se refere à Mobilização permanente da comunidade escolar para a Promoção da
cidadania, onde estado e municípios que aderir ao Programa Saúde na Escola devem realizar ações de combate ao
mosquito Aedes aegypti; e por último o componente: Monitoramento e Avaliação do PSE, com objetivo principal de
melhorar a administração pública, com três fatores que apontam a melhoria das políticas públicas: eficiência,
eficácia e efetividade.
Disponível em: https://portalespigao.com.br/programa-saude-na-escola-atende-204-mil-estudantes-em-rondonia/
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Bertioga retoma ações do programa Saúde na Escola
A Cidade retomou com as ações do programa
Saúde na Escola ontem (21), na NEIM Chácara Vista
Linda. O programa é uma iniciativa dos ministérios da
Saúde e Educação e, em Bertioga, conta com a parceria
do Lions Clube. As atividades têm objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos educandos, por meio de ações de
prevenção e promoção à saúde.
Em 2017, as atividades aconteceram nas escolas
municipais Dino Bueno, Oswaldo Justo e Caiubura. Foram
atendidos 621 alunos. Destes, 134 (36%) tiveram algum
tipo de encaminhamento. Agora, com a volta das ações, a
previsão é que cerca de 3.000 alunos da rede sejam
atendidos.
A equipe da Atenção Básica avalia clinicamente os estudantes, identificando possíveis sinais de doenças.
Fazem a pesagem e medição dos alunos, que também passam por avaliação clínica de pediatra, acuidade visual e
avaliação de saúde bucal, com aplicação de flúor e palestras educativas.
Nos casos de alterações na visão, as crianças serão encaminhadas ao serviço de oftalmologista do Município e,
caso haja necessidade de óculos, os alunos serão beneficiados com doação do acessório pelo Lions.
As próximas unidades escolares a receber as atividades são a Creche Parque Estoril, Neim Teodoro Quirino, no
Indaiá e o Centro de Educação Especializado (CEE).
O Programa: O PSE foi instituído em 2007 e visa à integração e articulação permanente da educação e saúde. O foco
é promover o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens
da rede pública de ensino.
Acesse: http://www.diariodolitoral.com.br/bertioga/bertioga-retoma-acoes-do-programa-saude-na-escola/110160/

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Política fiscal para melhorar as dietas e prevenir doenças não transmissíveis: das recomendações à ação
O artigo “Fiscal policy to improve diets and prevent noncommunicable diseases: from recommendations to
action” aborda questões de política fiscal desde as suas recomendações até a execução das mesmas. Confira o
resumo: A Organização Mundial da Saúde recomendou que os Estados Membros considerassem a tributação de
bebidas e alimentos ou subsidiar alimentos ricos em nutrientes para melhorar as dietas e prevenir doenças não
transmissíveis. Vários países implementaram impostos sobre bebidas e alimentos densos em energia ou estão
considerando a implementação de tais impostos. No entanto, permanecem grandes desafios para a implementação
de políticas fiscais para melhorar as dietas e prevenir doenças não transmissíveis.
Alguns desses desafios estão relacionados à natureza transsectorial das intervenções relevantes. Por exemplo,
como os formuladores de políticas econômicas e de saúde têm diferentes preocupações, indicadores de
desempenho e prioridades, eles frequentemente consideram diferentes formas de evidência em suas tomadas de
decisão. No artigo são descritas evidências para intervenções baseadas em políticas fiscais considerando as
principais questões que precisam ser feitas tanto pelos formuladores de políticas de saúde quanto os econômicos.
Do ponto de vista do setor de saúde, há mais evidências para o impacto de impostos e subsídios sobre dietas,
com menos evidências sobre seus impactos no peso corporal ou na saúde. É destacada a importância do escopo, o
papel da indústria, o uso de receitas e impostos regressivos na informação de decisões políticas.
Disponível em: http://www.who.int/bulletin/volumes/96/3/17-195982.pdf
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Resultado Parcial 1ª vig/2018 – 30/03/2018)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.079.079





- 5,45% de famílias acompanhadas:
604.267 famílias acompanhadas;
Em relação à 2ª vigência/2017, estamos com menos 1,22 pontos percentuais (p.p.);
Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 2,58 pontos percentuais (p.p.);



- 151.982 gestantes localizadas:
Em relação à estimativa (360.854), estamos com 42,12% de gestantes localizadas;




- Descumprimento na atual vigência:
4.093 crianças sem vacina em dia
208 gestantes sem acesso ao pré-natal





- Municípios:
816 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
296 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
483 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 1ª vigência de 2018, por Unidade Federativa.

UF

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Brasil

2ª vigência 2017 (parcial 02/10/17)
Nº
famílias
Nº famílias
Cobertura
perfil
perfil saúde
(%)
saúde
acomp.
70.882
5.989
8,45
304.439
20.086
6,60
314.485
39.214
12,47
55.869
4670
8,36
1.309.844
72.468
5,53
785.149
74.100
9,44
62.718
8.925
14,23
128.851
9.831
7,63
245.958
20.793
8,45
755.465
29.976
3,97
804.681
73.865
9,18
99.705
4.509
4,52
127.432
12.361
9,70
726.104
48.290
6,65
379.144
11.678
3,08
829.438
63.872
7,70
326.621
13.689
4,19
276.932
20.865
7,53
584.067
25.655
4,39
259.382
11.942
4,60
70.717
4.829
6,83
36.302
1488
4,10
274.041
21.610
7,89
90.984
4.171
4,58
204.282
9.024
4,42
1.076.669
67.642
6,28
98.726
6.150
6,23
10.298.887
687.692
6,68

1ª vigência 2018 (parcial 23/03/18)
Nº famílias
Nº famílias
perfil saúde
perfil saúde
acomp.
76.497
323.215
340.332
62.832
1.400.059
840.616
65.181
137.469
259.603
802.991
861.796
105.778
137.485
774.742
398.540
884.172
343.264
302.640
638.497
273.926
72.766
37.459
294.030
99.598
218.197
1.222.523
104.871
11.079.079

5.632
15.308
40.138
5.312
64.144
57.100
6.860
6.945
18.775
23.332
65.538
5.124
10.170
49.311
10.186
47.382
16.350
17.990
20.266
14.324
5.311
2.627
16.041
5.374
6.535
61.396
6.796
604.267

Cobert
ura (%)
7,36
4,74
11,79
8,45
4,58
6,79
10,52
5,05
7,23
2,91
7,60
4,84
7,40
6,36
2,56
5,36
4,76
5,94
3,17
5,23
7,30
7,01
5,46
5,40
2,99
5,02
6,48
5,45

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2017
-1,09
-1,86
-0,68
0,10
-0,95
-2,65
-3,71
-2,58
-1,22
-1,06
-1,57
0,32
-2,30
-0,29
-0,52
-2,34
0,57
-1,59
-1,22
0,63
0,47
2,91
-2,43
0,81
-1,42
-1,26
0,25
-1,22

Programas Nacionais de Suplementação de vitamina A
Devido ao final da vigência do registro de dados do ano de 2017 do Sistema de Gestão do PNSVA, não haverá,
nesta semana, monitoramento parcial.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Saiba como deixar o encontro com os amigos mais saudável
Sair com os colegas de trabalho para aquele almoço de sexta-feira com uma feijoada ou receber os
amigos e a família para um churrasco.
Em geral, as confraternizações acabam girando em torno de cardápios calóricos. Mas é possível
buscar opções melhores para a saúde sem deixar de lado o hábito de comer junto.
Segundo Irene Coutinho de Macedo, coordenadora do curso de Nutrição, do Centro Universitário
Senac (SP), é importante que as pessoas cultivem o hábito de se reunir para fazer refeições juntos e é mais
interessante ainda quando elas fazem a própria refeição. "Ao preparar o alimento, a gente sabe a
procedência dos ingredientes", afirma.
Quanto ao cardápio, Irene sugere alternativas para os pratos tradicionais, como o churrasco. "Vamos
pegar o churrasco, podemos trazer outros
elementos para melhorar a qualidade da
alimentação, optar por carnes com menos
gordura, além de incluir hortaliças, berinjela,
tomate, beterraba, entre outros", explica.
Outra opção é variar o cardápio,
buscando outras culinárias, como a mexicana ou
a árabe, por exemplo. "Essas cozinhas usam
ingredientes mais naturais para o preparo.
Assim, consegue-se uma alimentação menos
monótona, mais diversificada. Dá para
diversificar sem perder em qualidade e sabor",
afirma.
Para evitar
Mesmo nas reuniões e eventos com os amigos, se recomenda que os alimentos ultraprocessados
sejam evitados. Segundo a coordenadora do curso do Senac, não há uma quantidade recomendada para
esse tipo de alimento. O ideal é que se priorize alimentos in natura, preparados em casa.
"O consumo dos alimentos ultraprocessados pode levar à obesidade, que é um problema em saúde
pública. Se consome um grande volume de alimentos com carga energética muito alta, que podem causar
diabetes, pressão alta", explica a coordenadora. Outro fator importante é evitar o excesso.
Comer junto
Os eventos sociais com comida podem ser uma ótima opção para estreitar laços. "Preparar o
alimento de forma coletiva, estar junto, deixa as pessoas mais próximas. Quando a gente prepara e come
com as outras pessoas, come melhor, não faz a refeição sozinho, se senta à mesa e observa mais o que
consome", enumera Irene.
Para a coordenadora, a partir da observação do que se come, é possível melhorar a qualidade de vida
como um todo. E para que todos possam colocar em prática uma refeição coletiva mais saudável, a
sugestão de receita é o charutinho de uva, que garante sabor e diversão no preparo. Confira!
Disponível em: http://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/destaques/1295-saibacomo-deixar-o-encontro-com-os-amigos-mais-saudavel
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Saiu na Mídia

Um pesquisador brasileiro contra a comida ultraprocessada
A quixotesca luta contra alimentos processados rendeu ao pesquisador brasileiro Carlos Monteiro o respeito dos
colegas cientistas e o ódio dos gigantes do setor alimentício.
Em 2010, Monteiro e o grupo de pesquisadores que lidera na
USP, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde
(Nupens), criaram o conceito de alimento “ultraprocessado”, que
designa toda aquela comida pronta, fabricada com aditivos industriais
e que em pouco ou nada se assemelha a verduras, frutas ou carnes.
“Não são alimentos de verdade”, disse Monteiro. “São artigos feitos a
partir de alguns componentes dos alimentos. Coisas de que seu corpo
não precisa.” Fazem parte desse grupo salgadinhos empacotados,
hambúrgueres congelados, macarrão instantâneo, refrigerantes e
biscoitos recheados, entre outros. Comida saborosa, de paladar
viciante por ser saturada de sal, gordura e açúcar — uma trapaça
nutricional. Monteiro mostrou, ao estudar os hábitos alimentares no
Brasil e em países desenvolvidos, que a incidência de obesidade
aumentava conforme o consumo desses alimentos crescia. Era uma
relação que a intuição dos nutricionistas havia anos apontava — e que ele conseguira provar com rigor científico.
Além dos ultraprocessados, Monteiro dividiu os alimentos em outros três grupos, de acordo com a extensão
dos processos industriais a que eram submetidos: in natura, minimamente processados e processados. A essa
classificação alimentar chamou Nova. Um nome simples e sonoro que, vindo do latim, minimizava as chances de
causar estranhamento a não lusófonos. O recado da Nova é claro: para se manter saudável, elimine os
ultraprocessados da dieta. A Nova ganhou relevância global, influenciou políticas públicas no Brasil e virou referência
para os documentos sobre nutrição da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).
Há mais de 40 anos, Monteiro tenta entender o que o brasileiro come, como come, como adquire o que come
e quais as consequências dessa dieta. Até fins dos anos 1980, esse interesse significava estudar o alimento que
faltava. “O Brasil tinha um problema grave de desnutrição infantil no Nordeste”, disse. Aos poucos, voltou os olhos
para o fenômeno oposto e começou a estudar o alimento que sobrava, aquele que fazia crescer os índices de
obesidade. Em 1975, 3% dos homens brasileiros eram obesos; em 2014, 17%. A mudança de foco foi involuntária —
aconteceu enquanto ele observava os resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo IBGE. O
trabalho do Nupens consistiu em pegar os dados de alimentos comprados pela população e, com ajuda de uma
tabela elaborada pela Opas, transformá-los em nutrientes para avaliar a composição do prato nacional.
Só recentemente Monteiro passou a atentar para a relação da comida com memória e cultura. A preocupação
surgiu enquanto elaborava o Guia nutricional e se aprofundou conforme trabalhava com a chef de cozinha e
apresentadora Rita Lobo, dona da produtora Panelinha. “O trabalho do Carlos mostrou, com rigor científico, que as
pessoas precisam voltar a cozinhar”, disse Lobo. Desde 2015, a Panelinha mantém uma parceria com o Nupens, que
resultou em um livro e duas séries de vídeos para o YouTube: uma sobre comida cotidiana, outra sobre introdução
alimentar de bebês. Monteiro, tão acostumado a se pronunciar por artigos científicos, foi parar diante das câmeras,
algo que ele faz com desconforto. “Mas eu faço com prazer. Porque é importante”, disse.
Fonte:
https://epoca.globo.com/saude/noticia/2018/03/um-pesquisador-brasileiro-contra-comida-ultraprocessada.html
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Gregório Duvivier questiona publicidade infantil velada em canais do YouTube
Em seu programa semanal na HBO, Gregório Duvivier
sempre explica assuntos complexos de forma eloquente. O alvo
da vez do Greg News foi a publicidade infantil, que saiu de
ambiente controlado como a televisão para o playground valetudo que é a internet.
Grégorio Duvivier aborda a publicidade infantil, falando
sobre comerciais e os limites de conteúdo e publicidade, e a
atuação do CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária).
O vídeo de mais de 20 minutos de duração exibe algumas
práticas de canais no YouTube, como unboxing (alguns
protagonizados por crianças, inclusive) e presença em eventos
atrelada a compra de produtos, como as coxinhas dos irmãos Neto.
Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ThwcQt1B0dU&feature=youtu.be
Disponível em: http://www.b9.com.br/89004/gregorio-duvivier-questiona-publicidade-infantil-velada-em-canais-doyoutube/

