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Missão para cooperação técnica entre Brasil e
Canadá
O Ministério da Saúde do Brasil participou de uma
missão para estabelecer uma cooperação técnica entre
os governos do Brasil e do Canadá envolvendo as
agendas de nutrição, saúde mental e saúde indígena.
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição fez parte da
delegação brasileira e, a partir das apresentações e discussão das políticas
nacionais e os potenciais pontos de interesse, foram propostos temas
prioritários como guias alimentares baseados em alimentos, produção e
utilização de evidências científicas para subsidiar políticas (vigilância, estudos
de modelagem de consumo alimentar e avaliação de políticas) e ações
regulatórias em alimentação (rotulagem frontal, alegações nutricionais,
publicidade de alimentos e redução de nutrientes críticos para a prevenção
e controle de doenças crônicas).
No campo da saúde mental foi destacada a abordagem ao uso de
álcool e drogas como prioridade mútua, enquanto, na agenda de saúde
indígena, foram levantadas diversas possibilidades no tocante à atenção à
saúde, agendas de pesquisas e saúde mental das populações.
Espera-se, a partir dos subsídios produzidos nas discussões, elaborar
um novo Memorando de Entendimento entre os países para concretizar a
cooperação e iniciar as atividades conjuntas para os próximos quatro anos.
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MDS publica orientações sobre Compras
Institucionais e Educação Alimentar e Nutricional
Entre as missões do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) estão o
estímulo a uma alimentação saudável e o fortalecimento da agricultura familiar.
Por isso, em parceria com o Conselho Federal de Nutricionistas e a Universidade
Federal de Ouro Preto (MG), duas publicações serão distribuídas para gestores
municipais de todo o país. Os livros trazem orientações sobre a Educação
Alimentar e Nutricional e a modalidade Compra Institucional do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA). Por meio do programa, o governo federal
adquire a produção de pequenos agricultores, estimulando a manutenção das
famílias no campo. Os cadernos também estão disponíveis em formato digital.
O Caderno Princípios e Práticas para Educação Alimentar e
Nutricional auxilia gestores municipais a desenvolverem ações para o combate
à obesidade e ao sobrepeso. De acordo com a diretora do Departamento de
Estruturação e Integração dos Sistemas Públicos Agroalimentares do MDS,
Patrícia Gentil, a ideia é levar orientações às famílias e ajudá-las a enfrentarem
os problemas causados pela alimentação inadequada. Estima-se que 54% da
população está acima do peso.
“Hoje temos um complexo perfil nutricional da população brasileira. Ao
mesmo tempo em que temos algumas regiões com problemas de acesso aos
alimentos saudáveis, sobretudo povos e comunidades tradicionais, temos
também o aumento do sobrepeso e da obesidade. A Educação Alimentar e
Nutricional é um campo de prática na ponta que favorece uma reflexão sobre
os hábitos de escolha da alimentação”, explica. A diretora destacou que o
material poderá ser utilizado em nível local, pelas áreas de saúde, educação ou
de assistência social.
Em 2018, a estimativa do governo é de que R$ 300 milhões sejam
investidos na compra de produtos da agricultura familiar pelos órgãos federais
– que devem adquirir pelo menos 30% dos alimentos desse segmento. Segundo
a diretora Patrícia Gentil, a publicação Caderno Compras Institucionais para
Promoção da Alimentação Adequada e Saudável tem o objetivo de sensibilizar
e incentivar os gestores profissionais para que ampliem as compras nessa
modalidade, fortalecendo a agricultura familiar.
“A modalidade possibilita a inclusão social e produtiva dos agricultores
familiares da região. Queremos estimular a produção e compra de circuitos
curtos, que beneficia a economia local e garante alimentos mais frescos na
mesa da população e nas unidades públicas”, afirma.
Saiba mais
Na Compra Institucional do PAA, cada agricultor familiar poderá vender
até o limite de R$ 20 mil, por ano, para cada órgão comprador. Já para as
cooperativas ou associações, o limite é de R$ 6 milhões por ano, por órgão
comprador.
A legislação determina que pelo menos 30% dos alimentos adquiridos
para abastecer órgãos federais venham da agricultura familiar. Para saber mais
sobre as chamadas públicas abertas em todo o país é só acessar o
portal www.comprasagriculturafamiliar.gov.br.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social
Disponível em: http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/junho/mds-publicaorientacoes-sobre-compras-institucionais-e-educacao-alimentar-e-nutricional
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Saiu nas Redes Sociais do
Ministério da Saúde
Para entender como a nossa população come, o
programa Saúde Brasil produziu uma minissérie
sobre isso. Se você perdeu algum episódio confira
no http://saudebrasilportal.com.br e veja mais.

O programa Saúde Brasil quer saber como a nossa
população come. Por isso, fez uma minissérie sobre
isso. Será que um dos estados mais lindos do Brasil
sofre de obesidade? Assista amanhã ao 1º episódio,
aqui ou em http://saudebrasilportal.com.br

O Ministério da Saúde fez uma minissérie para
entender os hábitos alimentares da população.
Acompanhe as nossas redes a partir de domingo e
descubra, por exemplo, como nossas crianças
comem.
Saber
mais
em
http://saudebrasilportal.com.br
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Participe da consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social!
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão colocou
em consulta pública a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social pelos sites www.planejamento.gov.br/estrategianacional ou
https://consultapublica.planejamento.gov.br/
Devido à importância do documento, convidamos a todos e todas
para que participem da consulta pública, que norteará a construção do PPA,
os Planos Setoriais e por consequência o desenvolvimento das políticas
públicas.
A Estratégia Nacional representará o resultado das discussões entre
governo e sociedade sobre a direção do planejamento nacional equilibrado
em um horizonte de 12 anos, visando alavancar as oportunidades e
promover a remoção dos gargalos ao desenvolvimento econômico e social
do país. O documento tem como premissa a definição de Diretrizes, ideiasforça que devem ser perseguidas nesse horizonte.

Saiba mais sobre os diferentes tipos de diabetes
Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente
a insulina que produz. Mas o que é insulina? É um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo
precisa desse hormônio para utilizar a glicose, que obtemos por meio dos alimentos, como fonte de energia. Quando
a pessoa tem diabetes, no entanto, o organismo não fabrica insulina e não consegue utilizar a glicose adequadamente.
O nível de glicose no sangue fica alto - a famosa hiperglicemia. Se esse quadro permanecer por longos períodos, poderá
haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos.
Existem dois tipos principais de diabetes
Diabetes tipo 1 - onde o sistema imunológico do corpo ataca e destrói as células que produzem insulina
Diabetes tipo 2 - em que o corpo não produz insulina suficiente ou as células do corpo não reagem à insulina
O diabetes tipo 2 é muito mais comum que o tipo 1.
Diabetes Gestacional
Durante a gravidez, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças em seu equilíbrio
hormonal. A placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina,
responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo. O pâncreas, consequentemente, aumenta a produção de
insulina para compensar este quadro.
Em algumas mulheres, entretanto, este processo não ocorre e elas desenvolvem um quadro de diabetes gestacional,
caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue. Quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose
ainda no ambiente intrauterino, há maior risco de crescimento excessivo (macrossomia fetal) e, consequentemente,
partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até de obesidade e diabetes na vida adulta.
Outros tipos
São decorrentes de defeitos genéticos associados com outras doenças ou com o uso de medicamentos. Podem ser:
defeitos genéticos da função da célula beta; defeitos genéticos na ação da insulina; doenças do pâncreas exócrino
(pancreatite, neoplasia, hemocromatose, fibrose cística, etc.); induzidos por drogas ou produtos químicos (diuréticos,
corticóides, betabloqueadores, contraceptivos, etc.).
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Principais sintomas tipo 1: vontade de urinar diversas vezes; fome freqüente; sede constante; perda de peso; fraqueza;
fadiga; nervosismo; mudanças de humor; náusea; vômito.
Principais sintomas tipo 2: infecções freqüentes; alteração visual (visão embaçada); dificuldade na cicatrização de
feridas; formigamento nos pés; furúnculos.
Pré-diabetes
Pessoas que tem níveis de açúcar no sangue acima da faixa normal, mas não alto o suficiente para ser diagnosticado
como tendo diabetes. É conhecido como pré-diabetes. Se o seu nível de açúcar no sangue estiver acima da faixa
normal, o risco de desenvolver diabetes completo é maior. É muito importante que o diabetes seja diagnosticado o
mais cedo possível, porque ele ficará pior se não for tratado.
Tratamento no SUS
Para os que já têm diagnóstico de diabetes, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferta gratuitamente, já na atenção básica
- porta de entrada do SUS, atenção integral e gratuita, desenvolvendo ações de prevenção, detecção, controle e
tratamento medicamentoso, inclusive com insulinas. Para monitoramento do índice glicêmico, ainda está disponível
nas unidades de Atenção Básica de Saúde, reagentes e seringas.
O programa Aqui Tem Farmácia Popular, parceria do Ministério da Saúde com mais de 34 mil farmácias privadas em
todo o país, também distribui medicamentos gratuitos, entre eles o cloridrato de metformina, glibenclamida e
insulinas.
Alimentação
É preciso ter cuidado redobrado com a alimentação para evitar os males provocados pela doença. É possível comer
bem, comer de forma saudável, sem abrir mão de apreciar alimentos muito gostosos. Confira!
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/servicos/53410-confira-os-tipos-de-diabetes

Clique no vídeo abaixo e confira
5 dicas de alimentação saudável para diabéticos!
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Percentual de homens com diabetes cresce no Brasil
O percentual de homens que apresentaram diagnóstico médico de diabetes aumentou 54%, entre os anos de
2006 e 2017. Os dados, da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), servem para alertar a população no Dia Nacional de Controle do Diabetes, celebrado anualmente
no dia 27 de junho. Há 11 anos, o percentual de homens que tinham sido diagnosticados com a doença era de 4,6%,
agora o índice passou para 7,1%. Apesar de apresentarem percentual mais elevado em 2017, as mulheres (8,1%)
tiveram um crescimento de 28,5% no mesmo período.
“O diabetes é uma doença crônica que pode ser evitada, desde que hábitos saudáveis, como uma alimentação
adequada e a prática de atividade física, sejam adotados. O objetivo do Vigitel é monitorar anualmente esses fatores
de risco e proteção para doenças crônicas e, com isso, acompanhar indicadores de saúde que dão subsídio a
formulação e reformulaçao de políticas públicas", declarou Marta Coelho.
A pesquisa trouxe, também, que o indicador de diabetes aumenta com a idade, principalmente entre idosos
com mais de 65 anos (24%) e é maior entre os com menor escolaridade, que frequentaram a escola por até oito anos
(14,8%). Já entre as capitais, a frequência do diagnóstico médico de diabetes variou entre 4,5% em Palmas e 8,8% no
Rio de Janeiro.
Quando comparamos os sexos, os homens de Boa Vista (9,0%), Belo Horizonte (8,6%) e Porto Alegre (8,3%),
possuem os maiores percentuais, enquanto que os de Palmas (3,7%), Cuiabá (4,2%) e Teresina (4,6%), os menores.
Entre mulheres, o diagnóstico de diabetes foi mais frequente em Vitória (10,3%), Rio de Janeiro (10,3%) e Recife (8,8%),
e menos frequente em Palmas (5,1%), Macapá (5,2%), Florianópolis (5,6%) e São Luís (5,6%).
Entre 2010 e 2016, o diabetes já vitimou com óbitos 406.452 pessoas no Brasil. De acordo com o Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM), o número cresceu 11,8% no período, saindo de 54.877 mortes para 61.398 no
ano de 2016. Dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) apontam que a quantidade de internações teve
queda de 8,7%: foram 148.384 em 2010 e 135.364, em 2016. O diabetes é responsável por complicações, como a
doença cardiovascular, a diálise por insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações dos membros inferiores.
Para os que já têm diagnóstico de diabetes, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferta gratuitamente, já na atenção
básica - porta de entrada do SUS, atenção integral e gratuita, desenvolvendo ações de prevenção, detecção, controle
e tratamento medicamentoso, inclusive com insulinas. Para monitoramento do índice glicêmico, ainda está disponível
nas unidades de Atenção Básica de Saúde, reagentes e seringas.
O programa Aqui Tem Farmácia Popular, parceria do Ministério da Saúde com mais de 34 mil farmácias privadas
em todo o país, também distribui medicamentos gratuitos, entre eles o cloridrato de metformina, glibenclamida e
insulinas.
O incentivo para uma alimentação saudável e balanceada e a prática de atividades físicas é prioridade do
Governo Federal. Uma portaria do Ministério da Saúde proíbe venda, promoção, publicidade ou propaganda de
alimentos industrializados ultraprocessados com excesso de açúcar, gordura e sódio e prontos para o consumo dentro
das dependências do órgão.
A pasta também adotou internacionalmente metas para frear o crescimento do excesso de peso e obesidade no
país. Durante o Encontro Regional para Enfrentamento da Obesidade Infantil, realizado em março de 2017 em Brasília,
o país assumiu como compromisso deter o crescimento da obesidade na população adulta até 2019, por meio de
políticas intersetoriais de saúde e segurança alimentar e nutricional; reduzir o consumo regular de refrigerante e suco
artificial em pelo menos 30% na população adulta, até 2019; e ampliar em no mínimo de 17,8% o percentual de adultos
que consomem frutas e hortaliças regularmente até 2019.
Outra ação para a promoção da alimentação saudável foi a publicação do GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO
BRASILEIRA, em 2014. Reconhecida mundialmente pela abordagem integral da promoção à nutrição adequada, a
publicação orienta a população com recomendações sobre alimentação saudável e para fazer de alimentos in natura
ou minimamente processados a base da alimentação. Em parceria do Ministério da Saúde com a Associação Brasileira
das Indústrias da Alimentação (ABIA) por meios de acordos voluntários, foram retirados mais de 17 mil toneladas de
sódio dos alimentos processados e ultraprocessados em quatro anos. O país também incentiva práticas promotoras
da saúde, como práticas corporais e de atividades físicas e alimentação saudável por meio do Programa Academia da
Saúde com mais 3.800 polos habilitados e do Programa Saúde na Escola.
Fonte: Portal do Ministério da Saúde
Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43717-numero-de-homens-com-diabetes-cresce-no-brasil
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Centro de Excelência contra a Fome participa de seminário em Brasília sobre
alimentação escolar
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) realizou esta semana em Brasília (DF) a 5ª reunião dos
Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar
(CECANEs), com o objetivo de trocar experiências e
conhecimento técnico sobre o programa nacional de
alimentação escolar brasileiro. O encontro também visou
fortalecer as relações entre os órgãos públicos educacionais e
representantes dos centros colaboradores.
O Centro de Excelência contra a Fome, fruto de uma
parceria entre o governo brasileiro e o Programa Mundial de
Alimentos da ONU, participou do evento de três dias e fez
uma apresentação sobre Cooperação Sul-Sul e alimentação
escolar, com base em sua experiência de quase sete anos promovendo a cooperação entre os países em
desenvolvimento nessa área. O programa brasileiro de alimentação escolar já inspirou mais de 30 países a desenvolver
suas próprias soluções para fornecer alimentos e nutrição a crianças nas escolas.
Os CECANES são centros ligados a diferentes universidades brasileiras que visam apoiar e melhorar a
implementação do programa nacional de alimentação escolar. Esses centros apoiam o monitoramento da iniciativa e
fornecem assistência técnica a secretarias municipais e estaduais de educação. Atualmente, os centros estão
desenvolvendo workshops regionais para analisar a demanda por alimentação escolar e a produção de agricultores
familiares, como forma de melhorar o processo de compra de alimentos pelo programa.
Além de membros dos 16 centros, a reunião teve a participação de representantes de 20 secretarias de
Educação, conselheiros de nutrição escolar, gestores e técnicos do FNDE, assim como outros órgãos envolvidos na
gestão do programa nacional de alimentação escolar. A reunião teve a participação de mais de 100 pessoas.
De acordo com o coordenador geral do programa nacional, Karine dos Santos, o encontro também serviu para
estabelecer padrões para o trabalho dos centros em fornecer assessoria a estados e municípios, conduzindo pesquisa
sobre a gestão do programa nacional e empoderando agentes envolvidos na implementação do programa.
“Esta também é uma excelente oportunidade para nós entendermos as principais dificuldades de implementar
o programa, para que possamos identificar as soluções mais apropriadas”, disse o coordenador.

Fonte: ONU BR
Disponível em: https://nacoesunidas.org/centro-de-excelencia-contra-a-fome-participa-de-seminario-em-brasilia-sobre-alimentacao-escolar/
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Espaço dos Estados e Municípios

Prefeitura de Amarante leva programa Saúde na Escola à comunidade Lagoa
A Prefeitura de Amarante, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, levou as ações do programa Saúde na
Escola nessa quarta-feira (20) aos alunos da Unidade Escolar Municipal Complexo de Lagoa, zona rural do município.
Os estudantes tiveram escovação supervisionada, atividades educativas acerca da alimentação saudável,
antropometria, práticas corporais e jogos sobre doenças negligenciadas.
A equipe é composta de três dentistas, dois auxiliares de Saúde Bucal, uma nutricionista, uma enfermeira, um
fisioterapeuta, um musicoterapeuta em formação.
A secretária Antonia Carvalho considera importante a ação porque tem como foco as atividades preventivas.
“Esta é, sem dúvida, uma forma de promoção da Saúde. Esse monitoramento é necessário porque trabalha com foco
nas atividades preventivas, sempre com avaliação das condições de saúde dos estudantes.”
O prefeito Diego Teixeira menciona como fator importante a melhoria na qualidade de vida. “O programa é de
uma grandeza espetacular. A parceria entre Saúde e Educação é muito importante porque nos permite fazer uma
avaliação das condições de saúde dos estudantes na zona rural do município. Estamos promovendo aos alunos da
comunidade melhor qualidade de vida com ações em Saúde e também Educação.”

Fonte: Somos Notícia
Disponível em: https://somosnoticia.com.br/cidades/amarante/prefeitura-de-amarante-leva-programa-saude-na-escola-a-comunidade-lago-108160.html
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Do São João e do São Pedro
Preparar comidas de milho envolve rituais próprios
É inegável o valor dessas festas juninas, o São João e o São Pedro. Seus folguedos, representados
magistralmente pelo forró, pelas quadrilhas matutas, pelas comidas de milho, pelos arraiás ornamentados
com bandeirinhas, enchem-nos os olhos e o coração com lembranças e simbolismos de um Brasil rural, que
precisam ser reavivados nas novas gerações.
Dentre todas essas representações, uma das mais significativas é a manutenção das tradições
culturais por meio da culinária; por sinal, de tão importante, esta premissa vai ao encontro do que preconiza
o Guia Alimentar para a População Brasileira, com as indicações: ”Apoiar práticas e culturas alimentares
tradicionais saudáveis” e “comer em companhia”.
Preparar as comidas de milho envolve os rituais próprios, desde a compra do milho verde, indo até à
escolha das receitas de família (que sobrevivem em muitos casos, aos trancos e barrancos), e o
envolvimento de muitas pessoas na feitura da canjica e de outros pratos mais trabalhosos, como a
pamonha.
E não podem faltar: bolo de milho verde autêntico (abaixo o de milho enlatado!), bolo de macaxeira
e de massa de mandioca, milho assado ou
cozido na própria espiga, pé de moleque
feito com massa de mandioca, castanhas,
leite de coco in natura - todos
acompanhados de um bom café coado,
façam-me o favor!
É certo que nos dias atuais essa
tradição do fazer as preparações em casa
vem cedendo lugar às encomendas nas
padarias. Isso tira, em parte, o brilho do
repasse dos segredinhos das receitas
originais e do ritual, em si. Afinal, quem não
gosta de lembrar a briguinha de irmãos para
raspar o fundo da panela de canjica, com a
desejável
crostinha
dourada,
meio
queimada?... Lá em casa esta rotina era
ansiosamente esperada a cada ano, embora
fosse grande a trabalheira.

Fonte: Folha PE
Disponível em: https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/sabores/2018/06/30/NWS,73437,71,513,DIVERSAO,2330-DOSAO-JOAO-SAO-PEDRO.aspx
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Monitoramento dos Programas
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família
(Resultado Parcial 1ª vig/2018 – 02/07/2018)

Atenção! Informamos que o
prazo de registro dos dados
de acompanhamento das
condicionalidades de saúde
do Programa Bolsa Família,
referente a 1ª vigência de
2018, foi prorrogado até o dia
06 de julho de 2018.

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.079.079
- 61,08% de famílias acompanhadas:

6.767.848 famílias acompanhadas;

Em relação à 2ª vigência/2017, estamos com menos 8,09 pontos
percentuais (p.p.);

Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 8,94 pontos percentuais (p.p.);
- 323.197 gestantes localizadas:

Em relação à estimativa (360.854), estamos com 89,56% de gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:

44.881 crianças sem vacina em dia

1.305 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:

19 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;

5.332 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;

129 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 1ª vigência de 2018, por Unidade Federativa.
2ª vigência 2017 (parcial 08/01/17)
UF

Nº famílias perfil
saúde

Nº famílias
perfil saúde
acomp.

Cobertura (%)

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

70.882
304.439
314.485
55.869
1.309.844
785.149
62.718
128.851
245.958
755.465
804.681
99.705
127.432
726.104
379.144
829.438
326.621
276.932
584.067
259.382
70.717
36.302
274.041
90.984
204.282
1.076.669
98.726
10.298.887

43.493
222.224
261.958
30.034
949.103
642.123
18.785
78.988
156.500
549.128
625.623
54.560
79.894
503.400
281.483
599.687
248.974
198.479
328.815
171.122
35.581
18.705
161.489
62.224
156.117
570.612
74.799
7.123.900

61,36
72,99
83,30
53,76
72,46
81,78
29,95
61,30
63,63
72,69
77,75
54,72
62,70
69,33
74,24
72,30
76,23
71,67
56,30
65,97
50,31
51,53
58,93
68,39
76,42
53,00
75,76
69,17

1ª vigência 2018 (parcial 02/07/18)
Nº famílias
perfil saúde
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

Nº famílias
perfil saúde
acomp.
47.795
207.664
269.877
27.899
925.503
611.485
27.917
76.399
154.445
530.563
621.365
42.128
78.244
503.209
269.617
622.558
243.437
186.813
201.996
173.104
33.441
18.460
149.899
59.840
155.601
458.322
70.267
6.767.848

Cobertura (%)
62,48
64,25
79,30
44,40
66,10
72,74
42,83
55,58
59,49
66,07
72,10
39,83
56,91
64,95
67,65
70,41
70,92
61,73
31,64
63,19
45,96
49,28
50,98
60,08
71,31
37,49
67,00
61,09

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2018
1,12
-8,75
-4,00
-9,36
-6,35
-9,04
12,88
-5,73
-4,14
-6,61
-5,65
-14,89
-5,78
-4,38
-6,59
-1,89
-5,31
-9,94
-24,66
-2,78
-4,36
-2,25
-7,95
-8,31
-5,11
-15,51
-8,76
-8,08
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Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 02/07/2018:
- 895.474 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 15,3 % da meta de crianças
de 6 a 59 meses.
- Em comparação com julho de 2017, estamos com menos 1.194.236 crianças suplementadas e menos 17,8 pontos
percentuais.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (15,3%): DF, RJ, CE, MT, SP, PA, RS, AC, RN, ES, AM, PR e AL.
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 02/07/2018 por Unidade Federativa.
UF

Meta
Crianças 6 - 59 meses

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

60.907
209.910
291.048
55.682
813.880
501.780
101.332
57.925
223.404
493.617
193.885
74.890
117.020
580.482
223.325
522.713
190.877
56.640
153.413
183.396
99.072
37.739
45.844
21.848
131.685
319.468
95.731
5.857.513

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
6.576
31.865
43.669
8.884
144.183
30.636
0
8.052
53.665
81.536
48.217
16.077
10.350
54.062
59.143
115.996
29.822
8.540
3.295
23.196
15.677
10.784
4.548
4.924
22.337
28.529
30.911
895.474

Cobertura
10,8%
15,2%
15,0%
16,0%
17,7%
6,1%
0,0%
13,9%
24,0%
16,5%
24,9%
21,5%
8,8%
9,3%
26,5%
22,2%
15,6%
15,1%
2,1%
12,6%
15,8%
28,6%
9,9%
22,5%
17,0%
8,9%
32,3%
15,3%

Observação: Atualmente, estamos ainda iniciando o processo de regularização do abastecimento das cápsulas de
vitamina A, o que tem influenciado as coberturas mais baixas do que o esperado.
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Saiu na Mídia

‘Açúcar invisível’ está escondido em alimentos que nem imaginamos
Estudos mostram que o açúcar processado - de qualquer tipo - é totalmente dispensável para o organismo.
Mas existe uma quantidade de açúcar que a gente deve ou pode consumir diariamente? O Dr. Carlos explica que
com até 2 colheres rasas de sopa de açúcar na sua alimentação diária, não há evidências de nenhum prejuízo. Entre 2
e 4 colheres há bastante evidência de problemas de saúde. A partir de 4 colheres, as evidências são muito importantes.
O problema é que o brasileiro tem exagerado. Nossa média é uma das mais altas do planeta: cerca de 10 colheres
de sopa rasas por dia. “No Brasil e na maior parte dos países do mundo, o grande responsável pelo consumo excessivo
de açúcar é o que está escondido em produtos industrializados”, explica o Dr. Carlos. O chamado ‘açúcar invisível’, que
está nos biscoitos, sorvetes, refrigerantes, sucos de caixinha, achocolatados, ketchup, leite condensado e até nas
gelatinas. O consumidor tem o direito de ter todas as informações sobre o que está levando para casa, mas no caso do
açúcar nem sempre isso acontece. É que a indústria não tem a obrigação de especificar a quantidade de açúcar que
adiciona aos produtos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária está estudando um novo modelo de rótulo que deixe todas as
informações bem claras. Por enquanto, a dica para uma dieta menos açucarada é: observar na embalagem a ordem
dos ingredientes. Primeiro vem sempre o produto em maior quantidade. Mas e os adoçantes? Seriam um bom
substituto? “Não há evidência nenhuma de que quem consome adoçante tem qualquer benefício. Alguns estudos
associam alguns com algumas doenças”, esclarece o Dr. Carlos.

Fonte: G1
Disponível em: http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2018/06/acucar-invisivel-esta-escondido-em-alimentos-que-nemimaginamos.html
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Entrevista: "Nos perseguem porque nossa visão de mundo coloca o
capitalismo em risco"
Médica Kota Mulangi fala sobre discriminação da alimentação dos povos
africanos, segurança alimentar e tradições
Regina Nogueira, mais conhecida como Kota Mulangi - que quer dizer
"combatente" -, é a presidente do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional dos Povos de Matriz Africana (FONSANPOTMA). Ela explica a
importância da segurança e soberania alimentar para a cultura dos povos de matriz
africana e analisa os motivos da perseguição às tradições que envolvem a comida,
o sagrado, a natureza e a autonomia.
Brasil de Fato - O que é o Fonsanpotma e o que ele discute?
Kota Mulangi - É o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana
(Fonsanpotma), um fórum de debate e de construção de políticas públicas para garantir a permanência dos povos tradicionais de
matriz africana. Não é um evento, é uma organização nacional que discute segurança alimentar e tradicional a partir desse olhar
de que a segurança alimentar não deve se tratar apenas da quantidade e qualidade dos alimentos, mas também garantir as
tradições e os rituais tradicionais. Isso porque os povos tradicionais de matriz africana, que são muitos, se identificam a partir da
sua língua, da sua indumentária, da forma como respeitam os mais velhos, os mais novos e, principalmente, a natureza e as suas
divindades. Nós necessitamos da manutenção da nossa tradição e, para mantê-la, a gente precisa dos recursos naturais
preservados. Hoje, o fórum está organizado em 14 estados do Brasil e tem como luta a soberania alimentar. Precisa que o Estado
reconheça que nós somos parte do Estado e que somos vários, diferentes, partes que muitas vezes parecem um todo mas não
são.
Brasil de Fato - O que a alimentação significa para a cultura afro-brasileira e para as religiões de matriz africana? Como essa
tradição começou?
Kota Mulangi - A religião é um conceito muito novo para dar conta dessas tradições. Os africanos existem há mais de 10 mil anos.
Para ter uma ideia, nós falamos "anos antes de Cristo", "anos depois de Cristo", e esse calendário que nós seguimos é cristão. Ele
tem 2018 anos. Então, o que estamos falando de tradição africana existe há mais de 10 mil anos, antes do que chamamos de
religião. Por isso, não usamos o termo "religião de matriz africana", mas sim povo tradicional de matriz africana, e todo povo tem
um sagrado.
Aqui no Brasil, as tradições se dão como resistência após o período de escravidão. E esses povos que vieram para cá não vieram
do nada, eles vieram de uma civilização. Os primeiros povos a serem sequestrados e escravizados aqui foram os bantos, que
compõem a África subsariana, ali abaixo da Linha do Equador. Os últimos foram os Yorubá, que é a Nigéria - quando a gente fala
de orixá, por exemplo, a gente só está falando deles, porque é esse povo que chama assim a sua divindade. Essa é a linha de
raciocínio: a África não é um país, é um continente com várias culturas, várias formas de ver o mundo. Essas formas e essas culturas
foram transladas para o Brasil por meio destas pessoas que foram escravizadas, e assim se deu esse povo tradicional, que tem
uma matriz, mas que nasceu no Brasil. A alimentação para nós, para esses povos, é o básico. A energia tem que ser alimentada e
essa prática milenar segue conforme o tempo.
Brasil de Fato - Nos terreiros, a tradição é fazer comida e compartilhar com a comunidade. Como é o acesso à comida de
qualidade para essas pessoas?
Kota Mulangi - "Comida de santo, festa do povo", acho essa frase linda. E é isso mesmo, quando a gente faz essa comida, nós
compartilhamos com todo mundo. O que o fórum está discutindo é exatamente a garantia de uma alimentação que a gente saiba
de onde veio, saiba se tem veneno. Queremos uma alimentação que possa realmente ser compartilhada com a nossa divindade.
E nós estamos buscando soberania, então lutamos por terra, por respeito, para plantar, criar. Porque queremos que os nossos
filhos, que os nossos netos tenham acesso a uma comida que não seja essa industrializada. Quando a gente ingere uma comida
dessa a gente está agredindo uma coisa que a gente acredita que é sagrada: o nosso corpo.
Fonte: Brasil de Fato
Leia na íntegra: https://www.brasildefato.com.br/2018/06/28/entrevista-nos-perseguem-porque-nossa-visao-de-mundo-coloca-o-capitalismoem-risco/
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Obesidade infantil, problema de saúde pública
A fome que ainda afronta a infância paranaense não é só de comida. É de alimento seguro, de liberdades, de lazer,
de educação em saúde
Nas últimas décadas, o crescimento da obesidade em crianças no Brasil tornou-se mais preocupante. A
obesidade infantil compreende questões complexas, dificultando a identificação de todos os aspectos associados a
ela. Como um grave problema de saúde pública, esta situação fragiliza a infância, desprotegendo seus direitos
humanos.
Segundo relatório publicado em 2016 pela Organização Mundial da Saúde, estima-se existirem no mundo 41
milhões de crianças menores de 5 anos com sobrepeso e obesidade. Um dos riscos decorrentes da obesidade em
crianças é o desenvolvimento de condições crônicas associadas a ela, como diabetes e hipertensão, em idades ainda
precoces. Outras doenças também podem afetar as condições metabólicas, cardiovasculares, ortopédicas e hepáticas,
e seus efeitos também ocorrem na saúde física e emocional dos meninos e meninas.
O estado do Paraná não está distante da realidade brasileira e mundial. Dados coletados no Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (Sisvan WEB), de 2016, apontam que 55% das crianças menores de 6 meses consomem
alimentos ultraprocessados; que 69% das crianças entre 6 e 23 meses consomem bebidas adoçadas; que 66% das
crianças entre 5 e 9 anos consomem macarrão instantâneo. Estas informações confirmam quão vulneráveis estão
nossas crianças perante o consumo alimentar disponível a toda a população. Vale ressaltar que o Brasil tem uma
legislação frágil quanto a informações nutricionais nos rótulos alimentares, embora esteja, a partir de consulta pública,
tentando avançar quanto à qualidade e segurança dos alimentos in natura e industrializados.
A pesquisa do site Cadê Paraná gerou a publicação de um informe com dados que potencializam a urgência
desse diálogo na sociedade. O informe mostra que, nos últimos dez anos, houve uma progressão do excesso de peso
entre meninos e meninas no Paraná.
Precisamos evitar colocar a culpa na família, ou procurar encontrar uma única alternativa para a resolução desse
problema. Questões éticas e epidemiológicas são necessárias para observar o cenário de doenças crônicas não
transmissíveis no Brasil, que clama por políticas públicas de proteção à vida saudável. A perspectiva de combater a
obesidade na infância deve ser pautada e assumida por toda a sociedade, como compromisso elencado nas políticas
públicas.
A educação da criança para sua autonomia progressiva em cuidar do corpo é uma das alternativas. A criança,
passando a ser capaz, de acordo com sua faixa etária, de perceber que escolhas alimentares adequadas, assim como
educação em saúde física, mental e ambiental podem contribuir para sua vida inteira, passa a fazer as escolhas certas
na hora de alimentar-se com os pais ou mesmo longe deles.
A fome que ainda afronta a infância paranaense não é só de comida. É de alimento seguro, de liberdades, de
lazer, de educação em saúde, de autonomia e potencialidades dos direitos humanos garantidos. Esta complexa relação
de combate à obesidade infantil é um assunto que compete e precisa do impulso dos seres humanos, unidos.
Fonte: Gazeta do Povo
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/obesidade-infantil-problema-de-saude-publica-an7q52e5omhrdfrdbzny516e2

