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CGAN participa das comemorações dos 80
anos do INCA
Na oportunidade das comemorações dos 80 anos do INCA, a
Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição participou da programação no
dia 28 de outubro com mesas voltadas às discussões sobre alimentação e
câncer, aspectos da promoção da saúde e das práticas corporais pertinentes à
gestão pública e o papel do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na
promoção da alimentação saudável.
Os debates alinharam resultados de estudos e informações
epidemiológicas com as diretrizes para a promoção da saúde e experiência de
atuação da Vigilância Sanitária, que objetivou chamar atenção dos gestores
presentes sobre a importância da intersetorialidade e da advocacy para a
alimentação adequada e saudável e promoção da saúde como parte do
cuidado em saúde.
Os presentes também contribuíram com sugestões de ações para
fortalecer a pauta da alimentação e nutrição no país, a partir de iniciativas
nacionais e estaduais, tais como campanhas, educação permanente,
implantação das rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas
não transmissíveis - DCNT e desenvolvimento e divulgação de estudos. A área
técnica do INCA fará a sistematização das propostas para posterior divulgação
às representações da área de alimentação e nutrição nos estados.
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Participação do MS nas discussões
do Grupo Multidisciplinar para
Enfrentamento da Obesidade na
Saúde Suplementar
O Grupo Multidisciplinar para Enfrentamento da
Obesidade na Saúde Suplementar se reuniu no último dia 21
para alinhamento do material já em desenvolvimento sobre
fluxos/algoritmos para a prevenção do sobrepeso e
obesidade.
A ideia é que o material elaborado ajude os
profissionais de saúde das operadoras a realizarem uma
abordagem efetiva.
Também
estão
incluídas
nessas
diretrizes
recomendações básicas para mudança do estilo de vida, com
redução calórica – uso moderado de óleos, gorduras, sal e
açúcar, em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar
alimentos e preparações culinárias – e aumento da atividade
física diária para 150 minutos/semana.
A CGAN reforça que as recomendações para uma
alimentação adequada e saudável sejam baseadas no Guia
Alimentar para a População Brasileira, em todos os níveis de
atenção e que a escolha dos alimentos seja definida de acordo
com o tipo de processamento empregado na sua produção, a
saber: alimentos in natura ou minimamente processados;
óleos, gorduras, sal e açúcar; alimentos processados; e
alimentos ultraprocessados.
Victor Matsudo, do laboratório de estudos da aptidão
física, comenta que a atividade física leve envolve gasto
calórico, por isso é considerada um bom potencial para se
trabalhar e deve ser abordada nas orientações. A ideia é que a
pessoa deve se “mexer” a qualquer hora! Alertou, ainda, para
a questão do “reganho de peso” que deverá ser incluído nas
recomendações do grupo. Essas recomendações não
substituem a atenção do cuidado dos profissionais de nutrição
e atividade física.
Em relação ao tratamento cirúrgico, esse é
recomendado - com orientação sobre pré e pós-operatório,
indicações, contra-indicações e seguimento pós-cirúrgico,
considerando realização de exames e suplementação
nutricional.
Na Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade o
tratamento cirúrgico é apenas parte do tratamento integral da
obesidade grave, que é prioritariamente baseado na
promoção da saúde e no cuidado clínico longitudinal,
conforme descrito na Portaria GM/MS nº 425/2013.
A linha de Cuidado é a imagem pensada para expressar
os fluxos assistenciais seguros e garantidos às pessoas, no
sentido de atender às suas necessidades de saúde. É como se
ela desenhasse o itinerário que o usuário faz por dentro de
uma rede de saúde.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Pausa pro cafezinho? Saiba mitos e verdades do consumo
diário da bebida: https://goo.gl/9j5Mnk #Café #DicasDeSaúde

Bem-vinda, segunda-feira! Não caia em exageros no "Dia
internacional de começar a dieta". Saiba mais com este guia:
http://www.blog.saude.gov.br/bdr1as

O triatleta Leandro Macedo deu dicas para melhorar o
desempenho da sua corrida. Confira no Portal Saúde Brasil:
https://goo.gl/AN5jZj
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PSE e Inep disponibilizam questionário sobre quantidade de casos
de gravidez na adolescência junto à retificação do Censo Escolar
2017
O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde,
proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O PSE tem como objetivo contribuir para a
formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede
pública de ensino.
Ele está presente em 5.040 municípios, em todas as regiões do país. O crescimento dos municípios aderidos
acompanha a adesão das Unidades Básicas e suas respectivas equipes de saúde ao desenvolvimento do Programa.
Frente a este contexto positivo de implantação do PSE no país, tornam-se prementes solucionar questões
referentes ao andamento do Programa e seu fortalecimento nas duas redes envolvidas na sua implementação:
saúde e educação.
Com o objetivo de mapear casos de gravidez em escolares adolescentes, para fortalecer ações conjuntas que
possam impactar na redução no número dos mesmos e na garantia do cuidado integral e equânime à adolescente
grávida, foi elaborado questionário sobre quantidade de casos de gravidez em adolescentes escolares a ser
disponibilizado junto ao Censo Escolar 2017.
O Censo Escolar é uma pesquisa declaratória realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), mediante coleta
descentralizada de dados de escolas, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula, sendo de
preenchimento obrigatório para os estabelecimentos públicos e privados de Educação Básica e Educação
Profissional.
O instrumento intitulado “Questionário sobre quantidade de casos de
gravidez em adolescentes escolares” conta com o apoio da Coordenação-Geral
do Censo Escolar da Educação Básica, do Inep/MEC.
O Censo Escolar foi realizado entre os dias 31/05 e 31/07/2017. No
período de 11/09 à 11/10/2017 deve ser feita a retificação das informações e
todos os estabelecimentos de ensino devem fazê-lo, independente de alteração
de informação ou não.
O questionário será divulgado nas redes da educação e do PSE e estará
disponível para resposta entre os dias 02/10 e 30/11/2017, uma vez que o link é
uma página a parte do Censo Escolar.
Todos os estabelecimentos da rede pública
de ensino que possuem matrículas no
ensino regular, Educação de Jovens e
Adultos (EJA) ou Especial, nas etapas do
Ensino Fundamental, EJA ou Profissional
terão acesso ao questionário. O universo
de respondentes é de 116.130 mil escolas.
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Epidemia da obesidade e ações regulatórias em alimentação e
nutrição no Congresso de Epidemiologia
Há mais do que comida o suficiente no
mundo para alimentar o conjunto da população
humana. No entanto, 815 milhões de pessoas
passam fome – e o pior, este número segue em
curva ascendente. Ao mesmo tempo, a
prevalência global de obesidade mais do que
duplicou entre 1980 e 2014, alcançando cerca
de 13% da população adulta mundial – são mais
de 600 milhões de adultos obesos no planeta.
Os dados são do relatório “Estado da Segurança
Alimentar e Nutricional no Mundo – 2017”,
recentemente
divulgado
pela
FAO
–
Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação – e vão subsidiar os debates sobre Alimentação e Nutrição presentes nas sessões do X Congresso
Brasileiro de Epidemiologia, que acontecerá de 07 a 11 de outubro, em Florianópolis (SC).
O estado da arte em métodos de avaliação do consumo alimentar, bem como suas melhores aplicações, e o
debate sobre a promoção da alimentação adequada e saudável são os eixos centrais escolhidos pela organização do
evento para esta temática. “O congresso pretende, no decorrer das atividades, discutir como enfrentar a epidemia
de obesidade com instrumentos robustos de avaliação do consumo alimentar. Por outro lado, a obesidade é uma
doença que requer um sistema integrado de estratégias para seu controle e prevenção, o que esbarra em questões
regulatórias. Serão debatidas propostas e experiências positivas no controle do ganho de peso populacional
presentes nos sistemas de saúde e em debate no mundo”, explica Rosely Sichieri, docente do Instituto de Medicina
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/Uerj) e integrante da Comissão Científica do Congresso e da
Comissão de Epidemiologia da Abrasco.
A docente destaca a presença de dois importantes nomes da pesquisa internacional no tema da obesidade
que estarão presentes em Florianópolis. Luis A. Moreno, professor da Universidad de Zaragoza – Espanha, irá
apresentar resultados do HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence), estudo de intervenção
no consumo alimentar e na atividade física. Já Victor Kipnis, do National Cancer Institute (NCI/EUA), irá explorar as
possibilidades de correção e a importância dos erros na avaliação do consumo alimentar. “Junto com Luis A.
Moreno, estará nossa colega Maria Alice Altenburg de Assis, professora da UFSC e também da Comissão de
Epidemiologia, que vai apresentar um dos poucos instrumentos brasileiros validados de avaliação tanto do consumo
alimentar quanto da atividade física em crianças . Já Kipnis é pioneiro no NCI no desenvolvimento de softwares
gratuitos para avaliação alimentar”, ressalta Rosely.
O congresso irá discutir, ainda, a experiência brasileira de sucesso internacional em desenvolver uma
classificação dos alimentos baseada no grau de processamento e presente no Guia Alimentar para a População
Brasileira (2014), assunto que será abordado por Carlos Augusto Monteiro, pesquisador da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), e pelas nutricionistas Ana Paula Bortoletto Martins (Idec); Daniela
Canella (INU/UERJ); Maria Laura Louzada (FSP/USP) e Renata Levy (FSP/USP) em diversas palestras e oficinas.
Confira a programação das palestras relacionadas à Alimentação e Nutrição no X Congresso Brasileiro de
Epidemiologia:
https://www.abrasco.org.br/site/eventos/congresso-brasileiro-de-epidemiologia/epidemia-da-obesidade-e-acoesregulatorias-em-alimentacao-e-nutricao-na-programacao-do-congresso-de-epidemiologia/30878/
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Inscrições abertas para o curso Amamenta e Alimenta Brasil
As inscrições do curso Amamenta e Alimenta Brasil estarão abertas de 28/09 até 06/10. O curso é voltado aos
profissionais de saúde, interessados no projeto Amamenta e Alimenta Brasil e no atendimento básico de crianças e
adolescente.
O curso iniciará em 09/10 e terminará em 10/11.
Para realizar sua inscrição
1. Entre no site: www.universus.saude.gov.br
2. No site, clique em Cadastro.
3. Preencha todos os campos e clique em cadastrar novo usuário.
4. Um e-mail será enviado como confirmação do seu cadastramento.
5. Após o seu cadastro, entre no site UniverSUS e clique em ENTRAR.
6. Coloque o seu login e senha (os mesmos que colocou no cadastro).
7. Ao clicar na logo do curso, será solicitado o código de inscrição (AMA1#2017.3).
Esse código só é necessário no primeiro acesso.

Experimenta! – Comida, saúde e cultura
Ex.pe.ri.men.tar. Um sonoro verbo com tantos significados! Já
experimentou olhar no dicionário? Nele você poderia encontrar: ensaiar; testar;
avaliar; conhecer; tentar; pôr em prática; comer ou beber um bocado de;
provar...
Que tal colocar todas essas possibilidades à prova no universo da
alimentação? Muito mais que sabores, você pode testar experiências das mais
diversas. Já experimentou, por exemplo, ir à feira em busca de novas frutas,
novas folhas? E plantar um pé de manjericão ou alecrim em casa? Que tal juntar
esses ingredientes fresquinhos e resgatar uma receita da sua avó... e ainda
reunir os amigos para almoçar?
Pois em outubro, o Sesc convida seus públicos a partilhar descobertas e resgatar tradições a partir
do Experimenta! – Comida, saúde e cultura, projeto que envolve todas as unidades, na capital, interior e litoral, em
oficinas, palestras, intervenções e vivências em alimentação.
Nesta primeira edição, o Experimenta! consolida ações já desenvolvidas pelo Sesc em edições anteriores
do Dia Mundial da Alimentação, comemorado pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação) em 16 de outubro.
Partindo da interlocução do universo da comida com a cultura e a saúde, o projeto busca promover
a alimentação adequada e saudável, a valorização das tradições alimentares e a conscientização sobre os efeitos
sociais, políticos, nutricionais, ambientais e econômicos das nossas escolhas alimentares.
Numa sociedade em que o crescente interesse pela alimentação – com a multiplicação de programas
culinários na TV, as publicações voltadas às dietas alimentares e a inundação de fotos de comida nas redes sociais –
é acompanhado por uma frequente confusão nas informações que circundam o tema, consideramos essencial o
posicionamento educativo do Sesc. A partir de uma visão crítica abrangendo toda a cadeia do alimento, do campo à
mesa, busca-se contribuir para a conscientização e autonomia nas escolhas alimentares.
Por isso, durante o todo o mês de outubro, as unidades lançam um olhar especial às diversas dimensões e
conexões que envolvem a alimentação. Chefs de cozinha, nutricionistas, filósofos, agricultores, jornalistas e artistas
convidam você a participar de mais de 250 atividades, de oficinas culinárias a palestras e vivências.
Confira a programação completa:
https://www.sescsp.org.br/programacao/133415_EXPERIMENTA+COMIDA+SAUDE+E+CULTURA#/content=programacao
Acesse o guia de programação:
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/11341_EXPERIMENTA+COMIDA+SAUDE+E+CULTURA
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Espaço dos Estados

Atendimento e acompanhamento nutricional são ofertados aos
usuários do SUS de João Pessoa
No mês de setembro começa oficialmente a temporada da primavera/verão e a chegada das novas estações
traz muito calor e aumenta a frequência às praias. Nesse período, é comum aumentar nas pessoas a preocupação
em manter o corpo perfeito para o verão, que vai além da estética sendo reflexo da boa saúde. Um dos segredos
para a vida mais saudável é manter uma alimentação equilibrada.
Para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa oferta à
população uma linha de cuidados especiais com atendimento e acompanhamento com nutricionistas.
Na Rede Municipal de Saúde, os usuários são atendidos por demanda espontânea ou por encaminhamento do
médico da Unidade de Saúde da Família (USF) de referência. Os atendimentos especializados são realizados por
nutricionistas da rede que atendem nos Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais) do Cristo, Jaguaribe e de
Mangabeira, além da Unidade de Saúde das Praias e na Unidade Básica de Saúde de Mandacaru.
Além dos atendimentos, várias USFs da Capital disponibilizam, também, grupos de hábitos saudáveis, que
incentivam, entre outras coisas, uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas. Nas USFs os
nutricionistas também atuam como profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (Nasf).
De acordo com o coordenador da seção de nutrição da SMS, Edgar Tito, o acompanhamento nutricional instrui
em como melhorar os hábitos alimentares e assim tornar o organismo saudável e nutrido, o que é importante para
manter a saúde em dia e evitar enfermidades como diabetes e colesterol alto.
“A partir da boa alimentação, é possível melhorar a qualidade do sono, já que a pessoa se sente mais bem
disposta afastando o estresse e a fadiga dos nossos dias, uma vez que a falta de energia pode estar inteiramente
ligada com a ausência de alguma substância no nosso corpo. Para crianças, é possível manter uma infância saudável
e crescer com melhores hábitos alimentares. Na gestação é essencial para ter os nutrientes necessários e para a
prevenção de diversas complicações comuns na gravidez, como o ganho excessivo de peso e diabetes gestacional.
Além de ser fundamental para chegar ao peso ideal de forma saudável e sem radicalismo” explica Edgar.
O coordenador da seção de nutrição da SMS aproveita para alertar sobre dietas sem acompanhamento
especializado. “É comum nessa época do ano a busca pelo corpo perfeito e com isso é maior a tendência das pessoas
começarem dietas sem nenhum acompanhamento e orientação de profissional de nutrição, mas isso é
extremamente perigoso uma vez que cada organismo necessita de uma dieta diferente, além de poder causar
problemas de saúde ao invés de melhorar a saúde”, ressalta Edgar Tito.
Na rede municipal de saúde os nutricionistas também são encarregados de elaborar o cardápio ideal para os
pacientes, principalmente os internos nos hospitais de acordo com o quadro clínico de cada um. Desde a mulher que
acabou de ter um filho até a criança que se recupera de uma doença grave, todos utilizam, muitas vezes sem
perceber, os serviços desse profissional.
Influenciando a alimentação saudável desde a infância, o programa Saúde na Escola oferece às crianças e
adolescentes da Rede Municipal de Educação uma alimentação equilibrada respeitando a regionalidade, ofertando
frutas, verduras e legumes, evitando frituras nas preparações.
Atualmente são oferecidas nos Centro de Referencia do Ensino Infantil (Creis) cinco refeições – desjejum,
lanche manhã, almoço, lanche tarde e jantar. Nas escolas de meio período é oferecido um lanche por turno (manhã,
tarde ou noite) e nas escolas de tempo integral são ofertadas três refeições, sendo um lanche na manhã, um almoço
e um lanche da tarde.
Os cardápios são apresentados por faixa etária e possuem a informação nutricional ofertada na semana. Além
disso, as unidades de ensino são orientadas a só realizarem alterações no cardápio sob a recomendação do
nutricionista do setor de alimentação escolar. Carne, frango, peixe, fígado e soja estão entre as opções de almoço. As
frutas estão presentes toda semana, seja no lanche ou na sobremesa do almoço, e as saladas (cruas ou cozidas)
também são oferecidas diariamente, a fim de estimular os hábitos saudáveis dos alunos.
“A promoção da alimentação adequada e saudável no Sistema Único de Saúde (SUS) fundamenta-se nas
dimensões de incentivo, apoio e proteção da saúde e combina iniciativas focadas em políticas públicas saudáveis, na
criação de ambientes saudáveis, no desenvolvimento de habilidades pessoais e na reorientação dos serviços de
saúde na perspectiva da promoção da saúde”, reforça o coordenador da seção de nutrição da SMS, Edgar Tito.
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Restaurantes populares – Nos restaurantes populares da Capital, as pessoas têm acesso à alimentação
saudável por apenas R$ 1,00. O cardápio é variado e supervisionado por nutricionistas, com diferentes opções a cada
dia da semana, com frutas e verduras de qualidade, provenientes da agricultura familiar.
Além dos restaurantes populares no Parque da Lagoa e no bairro de Mangabeira, a população também conta
com cinco cozinhas comunitárias localizadas nos bairros do Cristo, Novais e Gervásio Maia, além das comunidades
do Taipa e Timbó. As cozinhas têm um projeto de segurança alimentar, que, além da alimentação, inclui palestras
sobre hábitos saudáveis.
Dados – Segundo a Vigitel mais da metade da população brasileira está acima do peso recomendado. 18,9%
dos brasileiros são obesos. O excesso de peso cresceu 26,3% em 10 anos passando de 42,6% em 2006 para 53,8% em
2016. O excesso de peso é mais prevalente entre os homens, estando presente em 57,7% da população masculina e
em 50,5% das mulheres.
Disponível em: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/atendimento-e-acompanhamento-nutricional-e-ofertado-aos-usuarios-do-sus/

Rio Branco ganha grupo de combate à obesidade ligado à
Unidade de Saúde
As Secretarias Municipais de Saúde (SEMSA) e de Esporte e Lazer (SEMEL) criaram em Rio Branco o primeiro
Grupo de Combate à Obesidade ligado a uma unidade de saúde, a UBS Máximo Diogo Magalhães, no Jequitibá. As
atividades físicas com o grupo tiveram início há uma semana e acontecem na quadra do bairro. Nesta segunda-feira,
25, acompanhando de vereadores e secretários, o prefeito Marcus Alexandre esteve na comunidade para conhecer
o projeto. “Esse é o primeiro grupo de combate à obesidade que é ligado a uma unidade de saúde e esperamos que
haja novas adesões. Vamos continuar investindo na saúde e no esporte”, citou o prefeito.
O Grupo de Combate à Obesidade é ligado aos Programas Saúde em Movimento e Academia da Saúde, que já
tem outros 19 núcleos nas regionais da cidade. A aula de ginástica é ministrada por um educador físico todas as
segundas, quartas e sextas-feiras, das 6 às 7 horas da manhã. A UBS Diogo Máximo, que é parte da URAP Rosângela
Pimentel, vai garantir também o suporte de um psicólogo e um nutricionista para atender o grupo a cada 4 meses.
Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde aponta que Rio Branco é a capital brasileira
com maior índice de obesos, sendo 61 pessoas com sobrepeso para cada mil habitantes. O objetivo desse primeiro
Grupo de Combate à Obesidade é a redução desses números de obesos, segundo a coordenadora da URAP, a
enfermeira Socorro Brito. “Por isso é importante a atuação do grupo de profissionais, como educador físico,
nutricionista e psicólogo, agindo em conjunto”, explica Socorro.
Para a dona de casa Alcilene Freire, de 40 anos, moradora do Jequitibá, em uma semana de atividades já deu
para sentir a diferença: “Já durmo melhor e me movimento com mais facilidade”. O Secretário de Saúde Oteniel
Almeida cita que outras unidades de saúde também deverão criar grupos como esse, de combate à obesidade. O
vereador Antônio Moraes parabenizou a iniciativa da Prefeitura “em garantir um programa dessa importância”. Já a
vereadora Elzinha Mendonça disse que “ações como essa devem ser sempre apoiadas”.
Saúde em Movimento e Academia de Saúde
Os programas Academia de Saúde e Saúde em Movimento, executados pelas secretarias Municipais de Saúde
(SEMSA) e de Esporte e Lazer (SEMEL), beneficiam mais de 3.500 pessoas nas diversas regionais de Rio Branco. São
15 profissionais de educação física atuando nos programas que promovem a prevenção de doenças para os Grupos
de Idosos, Gestantes, Hipertensos, Diabéticos e o público em geral.
O programa Saúde em Movimento oportuniza para
mais de 3 mil pessoas a prática de ginástica aeróbica e
localizada, treinamento funcional, caminhada orientada e
hidroginástica. Com relação ao programa Academia da
Saúde, as ações são promovidas em quatro polos, que
funcionam no Calafate, Adalberto Sena, Santo Afonso e
Tucumã. Além dos educadores físicos, as atividades são
acompanhadas por enfermeiros, fisioterapeutas e
nutricionistas e tudo é referenciado nas unidades de saúde
das localidades.
Disponível em: http://www.oriobranco.net/noticia/saude/25-09-2017-rio-branco-ganha-grupo-de-combate-a-obesidade-ligado-a-unidade-desaude
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

Foi publicado em um boletim do The George Institute for Global Health, sobre a pesquisas referentes à
Redução de Sal em diversos países:
- “Australian cooking sauces are packed with salt”: Pesquisas realizadas pelo Institute revelaram que os
molhos de cozinha vendidos nos quarto grandes supermecados da Austrália são embalados com sal. Foram
analisados 2215 molhos entre os anos de 2010 e 2017, observou-se uma redução de 33% no teor médio de sódio até
o ano de 2015 e que depois disso não houve mais progresso. Os estudos apresentaram também as variações entre
os molhos com relação a quantidade de sódio, chegando a alguns possuírem mais de 90 vezes mais sódio que outros.
Estudo na íntegra: http://www.georgeinstitute.org.au/media-releases/new-research-shows-family-favourite-cookingsauces-are-packed-with-salt

- “More than 50 cities now committed to ‘Partnership for Healthy Cities’”: A Partnership for Healthy Cities foi
lançada em maio de 2016 pelo Embaixador da OMS para doenças não transmissíveis, consiste em uma rede de
governos e municípios em todo o mundo comprometido com a redução de DNTs e lesões. As cidades parceiras
recebem um apoio financeiro e técnico para a implementação de uma das dez intervenções políticas baseadas em
evidências para combater lesões e DNT, incluindo doenças cardíacas, AVC, câncer, diabetes e doenças respiratórias.
Englobam intervenções políticas como: criando uma cidade sem fumo, proibindo a propaganda ao tabaco,
monitorando os fatores de risco das DNT, reduzindo o consumo de bebidas açucaradas e reduzindo a ingestão de sal.
A parceria conta com mais de 50 cidades.
Para mais informações sobre a parceria acesse: https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/

-“Resolve– a $225 million Global Health Initiative to support sodium reduction”: A Vital Strategies anunciou
uma nova iniciativa "Resolver" no dia 12 de setembro. Para isso, as três maiores organizações filantrópicas, se
comprometeram coletivamente US $ 225 milhões, que possui duas vertentes principais: Salvar 100 milhões de vidas
(doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais através das seguintes áreas de foco; hipertensão arterial,
eliminação de gorduras trans artificiais e redução de sódio) e para prevenir epidemias ( melhorar a capacidade e a
preparação para epidemias nos países de baixa e média renda).
Leia mais: http://www.vitalstrategies.org/vital-stories/vital-strategies-launches-resolve-new-225-million-global-healthinitiative/

-“Table salt key offender behind increasing intakes of sodium in Costa Rica”: Um estudo recente publicado
na Nutrients realizado na Costa Rica mostrou que a disponibilidade média de sódio por pessoa aumentou
significantemente ao longo de oito anos, tendo uma relação inversa vista entre a renda de uma pessoa e a
disponibilidade de sódio. Os autores compararam dados de dois inquéritos sobre rendimentos e gatos domésticos
realizados em 2004-2005 e 2012-2013, observou-se que a maioria do sódio nas dietas vem do uso indiscriminado de
sal. Leia o artigo completo: http://www.mdpi.com/2072-6643/9/9/1020/pdf
- “High salt diet associated with two times the risk of heart failure”: Uma pesquisa realizada pela Sociedade
Européia de Cardiologia acompanhou 4.360 indivíduos entre 25 e 64 anos durante 12 anos. A ingestão de sal foi
avaliada por urina de 24 horas e os participantes foram divididos em cinco grupos de acordo com a sua ingestão de
sal, o grupo com maior consumo foi de >13,7g/dia, que apresentou 2,1 vezes mais risco de desenvolver insuficiência
cardíaca e um risco independente do efeito da pressão alta.
Disponível em: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170827101752.htm

- “Sodium acquired by packaged foods in the US has decreased, but the problem is not solved”: Um estudo
publicado na JAMA, identificou a diminuição de 396mg/dia por habitante de sódio adquirido a partir de alimentos
embalados trazidos pelas famílias dos EUA no intervalo de 2000 e 2014. Apesar da diminuição ser positiva, mais de
98% das famílias ainda estavam adquirindo alimentos embalados ricos em sódio, apresentando que ainda é preciso
mais esforços na redução de sódio.
Disponível em: http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2629447
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- “Increase sodium labelling and decrease in sodium content of packaged foods called for in India”: Um
artigo publicado na Public Heath Nutrition, analisou os níveis de sódio em alimentos embalados dos produtos e
comparou os rótulos dos produtos com os regulamentos de rotulagem do governo indiano. As análises foram
realizadas no período de 2012 a 2014. Apenas 27% dos produtos estavam com o teor de sódio de acordo com o
Departamento de Saúde do Reino Unido.
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28829286
No dia 20 de setembro, a Unicamp publicou em seu jornal “Estudo permite traçar o roteiro da obesidade”.
Com a epidemia global de obesidade, foram identificados, pelos cientistas, dois eventos que contribuem fortemente
para o ganho de peso sendo eles a alteração no perfil de bactérias que compõe a flora intestinal e a morte de um
grupo de neurônios do tipo POMC no hipotálamo. O estudo foi realizado com tecidos de camundongos submetidos a
uma dieta rica em gordura saturada por quatro meses tempo suficiente para o animal se tornar obeso. Ao longo do
estudo uma parte dos camundongos era sacrificada e o cérebro e intestino eram analisados. Foram encontradas
alterações no hipotálamo desde o primeiro dia da dieta, enquanto no intestino demorou entre duas e três semanas,
um tempo considerado relativamente grande. A morte dos neurônios começa antes o individuo engordar, devido a
inflamação provocada pela micróglia que reconhece o excesso de gordura nocivo aos neurônios, esse processo pode
ser revertido se no inicio. Com a alimentação desbalanceada, há a modificação de diversos parâmetros que
favorecem o aparecimento de diabetes e hipertensão, surgindo assim alteração da microbiota intestinal que
contribui para o agravamento da obesidade como das doenças a ela associadas. Uma dieta rica em carboidrato
simples pode elevar os níveis de lipídeos no sangue e de forma indireta provocar a inflamação no hipotálamo. Uma
alternativa para estimular o surgimento de neurônios POMC e combater a obesidade esta sendo testada em
roedores de laboratório, em uma tentativa que conhecer como a diferenciação celular ocorre.
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A cada 40 segundos, uma pessoa morre vítima de doença
cardiovascular
Em todo o mundo, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares,
a cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, a situação não é diferente. A
média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos; a duas vezes
mais que todas as mortes decorrentes de câncer e seis vezes mais que as provocadas por todas as
infecções no país.
Apenas entre janeiro e setembro deste ano, foram 240 mil mortes por problemas cardíacos. Para
alertar a sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) promove nesta sexta-feira (29), Dia
Mundial do Coração, a campanha Movidos pelo coração.
O objetivo da campanha é convencer a população a adotar medidas preventivas. Atividades em
algumas cidades e ações na Internet promoverão essa sensibilização, que pode ser definitiva na vida de
muitas pessoas. Isso porque, segundo o presidente da SBC, Marcus Bolivar Malachias, “a metade dessas
mortes poderia ser evitada ou postergada por muitos anos com prevenção e cuidado”.
Praticar atividades físicas; ter uma alimentação balanceada; controlar o colesterol, a pressão
arterial e o diabetes; evitar fumar; consumir moderadamente álcool e sal e usar corretamente a
medicação indicada pelo médico, quando for o caso, são exemplos do que deve ser feito para evitar
doenças arteriais coronárias, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e outros problemas.
Embora as doenças e também as formas de combatê-las sejam conhecidas da comunidade médica
e mesmo da população em geral, o Brasil tem vivenciado a ocorrência precoce desses problemas. Metade
dos infartos fatais, que deveriam atingir sobretudo idosos, ocorre, atualmente, em pessoas com menos
de 60 anos.
O número de atingidos com menos de 40 também tem crescido, segundo a SBC. Uma das
explicações para esses fatores é que “o brasileiro não se trata”, sentencia Marcus Bolivar Malachias. Ele
aponta que 80% dos hipertensos sabem que devem se cuidar, mas não adotam reeducação alimentar ou
atividades físicas. Muitos também não tomam os remédios indicados para o tratamento, inclusive porque
esse tipo de doença não costuma ser sintomática. Caso tudo isso fosse feito, a pessoa hipertensa poderia
ter mais 16,5 anos de expectativa de vida.
Além disso, o estresse tem se tornado um fator de risco recorrente, inclusive entre os jovens. A alta
liberação de hormônios como a adrenalina e cortisol provocam instabilidade e elevam a pressão
sanguínea e os batimentos cardíacos, podendo provocar infarto ou AVC. Para combatê-lo, a SBC indica
algumas pequenas práticas, como se alimentar melhor, praticar atividades físicas, dormir melhor e até rir
mais. Em caso desse estado de tensão ocorrer com frequência, é importante buscar ajuda para saber se
pessoa está sofrendo de algum distúrbio de ansiedade.
Alimentação equilibrada
A obesidade é outro fator de risco que pode ser enfrentado. Hoje, cerca de 50% da população
brasileira tem sobrepeso. O crescimento do problema tem acompanhado as mudanças nos hábitos
alimentares, como a proliferação de fast foods. De acordo com o Guia Alimentar para a População
Brasileira, os pratos tradicionais das diferentes regiões do país são aliados no combate à obesidade e
outras doenças, pois são baseados em alimentos frescos produzidos nas proximidades dos locais de
consumo, e diversificados, o que garante o necessário balanceamento alimentar.
Por isso, o presidente da SBC defende que é preciso estimular e garantir condições para que as
pessoas possam comer alimentos in natura de forma mais barata e que elas tenham informações, como a
procedência dos produtos. Ele também alerta a população para que não mude seus hábitos para seguir
qualquer informação disponibilizada, por exemplo, em redes sociais. Nelas é possível encontrar notícias
diversas que propõem, por exemplo, consumo excessivo de ovo ou gordura como supostas descobertas
do mundo científico. “O melhor a fazer é seguir a natureza, que é equilibrada. Não existe alimento bom
ou ruim A moderação é o que faz bem”, conclui.
Fonte:
http://www.otempo.com.br/interessa/a-cada-40-segundos-uma-pessoa-morre-v%C3%ADtima-de-doen%C3%A7acardiovascular-1.1525740
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família (Resultado Parcial 2ª vig/2017 – 29/09/2017)

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 02/10/2017

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887
- 4,32% de famílias acompanhadas:
• 445.403 famílias acompanhadas;
• Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 2,56 pontos
percentuais (p.p.);
• Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 0,01 pontos
percentuais (p.p.);
- 28.600 gestantes localizadas:
• Em relação à estimativa (465.160), estamos com 6,15% de
gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:
• 2.291 crianças sem vacina em dia
• 170 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
• 2.064 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
• 207 municípios estão com 30% ou mais de famílias
acompanhadas;
• 3.204 municípios sem nenhuma gestante identificada

- 2.013.388 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que representa
31,8% da meta de crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com outubro de 2016, estamos
com menos cerca de 1.222.909 crianças de 6 a 59
meses suplementadas e menos 18,9 pontos
percentuais ao comparar o percentual de
cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média
nacional (31,8%): RS, SP, SC, SE, DF, PI, CE, PR,
MA e AC.

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na
2ª vigência de 2017, por Unidade Federativa.
1ª vigência 2017 (parcial 03/03/17)
UF

2ª vigência 2017 (parcial 29/09/17)

Nº famílias
Nº famílias
Nº famílias
Cobertura Nº famílias
Cobertura
perfil saúde
perfil saúde
perfil saúde
(%)
perfil saúde
(%)
acomp.
acomp.

Diferença
percentual 2ª
vigência 2017/1ª
vigência 2017

AC

75.292

966

1,28

70.882

4.371

6,17

4,88

AL

321.100

5.633

1,75

304.439

10.662

3,50

1,75

AM

336.167

14.919

4,44

314.485

28.358

9,02

4,58

AP

58.903

476

0,81

55.869

2.080

3,72

2,91

BA

1.397.540

22.194

1,59

1.309.844

43.692

3,34

1,75

CE

842.248

22.365

2,66

785.149

51.777

6,59

3,94

DF

69.257

2.577

3,72

62.718

7.575

12,08

8,36

ES

144.348

1.476

1,02

128.851

5.943

4,61

3,59

GO

266.901

7.163

2,68

245.958

14.329

5,83

3,14

MA

799.863

7.506

0,94

755.465

16.052

2,12

1,19

MG

866.142

17.701

2,04

804.681

44.114

5,48

3,44

MS

110.787

910

0,82

99.705

2.431

2,44

1,62

MT

139.629

3.720

2,66

127.432

8.287

6,50

3,84

PA

772.645

9.662

1,25

726.104

31.016

4,27

3,02

PB

402.640

4.325

1,07

379.144

4.885

1,29

0,21

PE

878.649

11.095

1,26

829.438

41.804

5,04

3,78

PI

346.898

3.389

0,98

326.621

7.371

2,26

1,28

PR

303.386

5.898

1,94

276.932

14.118

5,10

3,15

RJ

638.494

13.033

2,04

584.067

19.675

3,37

1,33

RN

276.539

4.031

1,46

259.382

8.088

3,12

1,66

RO

79.229

1.801

2,27

70.717

2.932

4,15

1,87

RR

40.802

248

0,61

36.302

1.114

3,07

2,46

RS

301.781

6.656

2,21

274.041

15.579

5,68

3,48

SC

99.989

1.755

1,76

90.984

2.557

2,81

1,06

SE

216.903

2.047

0,94

204.282

4.877

2,39

1,44

SP

1.195.382

23.035

1,93

1.076.669

47.814

4,44

2,51

TO

107.230

1.127

1,05

98.726

3.902

3,95

2,90

195.708

1,76

10.298.887

445.403

4,32

2,56

Brasil 11.088.744

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial
referente ao dia 02/10/2017 por Unidade
Federativa.
UF

Meta
Crianças 6 - 59
meses

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas

Cobertura

AC

101.332

31.948

31,5%

AL

223.404

92.021

41,2%

AM

74.890

30.394

40,6%

AP

117.020

70.496

60,2%

BA

209.910

86.936

41,4%

CE

813.880

217.896

26,8%

DF

501.780

112.912

22,5%

ES

493.617

189.891

38,5%

GO

223.325

99.437

44,5%

MA

522.713

161.817

31,0%

MG

190.877

76.230

39,9%

MS

183.396

85.813

46,8%

MT

131.685

67.965

51,6%

PA

60.907

24.811

40,7%

PB

291.048

102.479

35,2%

PE

55.682

20.892

37,5%

PI

580.483

145.795

25,1%

PR

99.072

28.067

28,3%

RJ

37.739

12.141

32,2%

RN

95.731

59.628

62,3%

RO

97.441

33.283

34,2%

RR

251.962

151.519

60,1%

RS

194.320

10.782

5,5%

SC

545.273

67.830

12,4%
14,7%

SE

107.169

15.737

SP

94.253

6.134

6,5%

TO

22.786

10.534

46,2%

BRASIL

6.321.695

2.013.388

31,8%
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Saiu na Mídia

Pesquisa da USP mostra que 20% dos paulistanos sofrem de
hipertensão
Uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP mostra que os moradores da cidade de São Paulo estão
indo mais ao médico e tomando mais remédios. Metade dos entrevistados disse que tinha tomado algum
medicamento nos três dias que antecederam a entrevista e mais de 20% sofre de pressão alta.
O ISA (ou Inquérito de Saúde, como é chamado esse estudo) já tinha sido feito em 2003 e 2008. E os dados são
bem preocupantes. Os índices de hipertensão, diabetes e excesso de peso subiram de 2003 para 2015, dado da
última pesquisa:
Para os pesquisadores, esses números estão ligados diretamente ao estilo de vida de quem mora na capital. A
combinação de má alimentação com uma vida sedentária e estressante resulta em uma população mais doente.
Um dos coordenadores do estudo lembra que o diagnóstico dessas doenças vem aumentando desde a
implantação do SUS, no fim dos anos 1980. Naquela época, o desafio eram as doenças infecciosas e contagiosas.
Hoje são as doenças crônicas de tratamento caro e contínuo.
“A gente não resolve o problema a ponto de poder desativar o
serviço”, disse o professor doutor Chester Luiz Galvão César, da
Faculdade de Saúde Pública da USP. “Na medida em que a
população envelhece e que os serviços vão se sofisticando, nós
vamos tendo necessidade cada vez maior de investimento na
área. Então, é uma coisa que a gente precisa ter consciência, não
tem volta.”
A pesquisa mostra o tamanho do desafio: mais de vinte por cento (20,4%) tem pressão alta, problema grave
que chega a atingir mais da metade daqueles que passaram dos 60 anos de idade (54%). O diabetes já foi
diagnosticado em quase sete por cento (6,7%) da população ouvida no estudo e atinge 23% de quem tem entre 60 e
74 anos.
Os pesquisadores ouviram 4.043 pessoas, entre adolescentes, adultos e idosos, nas 5 Coordenadorias de
Saúde. A pesquisa foi feita em 2015 e agora saíram os primeiros resultados.
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O colesterol elevado, presente em 31,8% dos idosos, já
assusta por estar aumentando entre jovens, atingindo 3,5%
de pessoas com idades entre 12 e 19 anos.
A operadora de telemarketing Ananda Silva Santana,
de 18 anos, disse que passa seis horas sentadas no trabalho.
Nesse tempo, come muita besteira. Além de colesterol alto,
ela sofre de anemia. “Tem que ter bastante empenho, muita
disciplina, bastante foco para mudar”, disse. “Tudo o que não
tenho.”

Mais de 18% dos moradores da cidade que foram
entrevistados disseram que se sentiram doentes nas duas
semanas anteriores. Muito desse mal-estar entra pela boca e
é fruto da soma de escolhas e imposições que feitas
diariamente.
O almoço tranquilo, ou um lanche rápido? A tentação
ou a comida saudável? Parar para pensar no que será jogado
para dentro pode ser um bom exercício. Melhor ainda é
aprender a olhar e conhecer mais de perto o que se come.

A nutricionista Regina Fisberg, que participou do
estudo, analisou a saúde do pingado doce com bolo
consumido por muitos no café da manhã. “O problema é que
é pouca variedade, não inclui todos os grupos de alimentos”,
disse.
“Aqui basicamente está faltando frutas, e eu poderia
reduzir um pouco do açúcar que foi colocado nesse café com
leite, que está excessivamente adoçado. E também fazer do
bolo não uma refeição diária, variar, e um bolo que tivesse
uma quantidade menor de açúcar.”
Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/pesquisa-da-uspmostra-que-20-dos-paulistanos-sofrem-de-hipertensao.ghtml
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Por que a curva de crescimento da criança deve ser monitorada
Se existe uma palavra que melhor distingue a criança do adulto, esta palavra é CRESCIMENTO! Genética,
gênero, nutrição, atividade física, problemas de saúde, ambiente, hormônios, e estilo de vida são fatores que
influenciam o peso e a altura dos pequenos – e muitos destes fatores variam amplamente de família para família.
Um médico deve utilizar as curvas de crescimento para ajudar os pais a responder a uma importante
questão: meu filho está crescendo e ganhando peso normalmente?
Segundo estudo publicado em junho de 2017 na revista científica JAMA – intitulado Recomendações da ForçaTarefa dos Serviços Preventivos dos EUA sobre Obesidade em Crianças e Adolescentes -, esta vigilância permanente
dos padrões de crescimento é uma estratégia importante e fundamental para o monitoramento da saúde infantil e,
certamente, é uma das ferramentas mais adequadas para detecção precoce de problemas de saúde.
Entre eles, destaco a obesidade infantil, uma das principais preocupações dos pais atualmente, responsável
por um impacto não só na infância e na adolescência, mas sobretudo na vida adulta.
Um ganho de peso fora do esperado pode ser indicativo de uma dieta ou de uma rotina de atividade física
inadequadas. Quanto antes isso for identificado, os tratamentos se tornam mais eficazes e eficientes, permitindo
uma reversão desse quadro, revisão dos padrões alimentares, além de evitar a instalação do sobrepeso.
As curvas de crescimento fazem parte do atendimento rotineiro das crianças e devem estar presentes em
todas as consultas, independentemente do motivo pelo qual os pais visitaram o pediatra. Elas mostram a eles e a
outros profissionais de saúde como o filho está crescendo em comparação às demais crianças da mesma idade e
gênero. Elas também possibilitam que o especialista acompanhe o padrão de ganho de altura e peso ao longo de um
período de tempo e se os baixinhos estão se desenvolvendo proporcionalmente.
Uma criança pode vir crescendo normalmente e, após um determinado momento, ela subitamente começa a
crescer mais lentamente que outras crianças – o que também é um sinal de alerta. Os médicos podem observar essa
evolução avaliando a dinâmica da curva de crescimento.
Outra curva muito importante até os 3 anos de idade é a da circunferência da cabeça. Nos bebês, essa medida
pode fornecer informação importante sobre o desenvolvimento cerebral. Se o pequeno tem uma cabeça maior ou
menor em relação aos demais da mesma idade e gênero ou, ainda, se para de aumentar ou aumenta rapidamente,
isso pode ser sinal de um problema de saúde.
Vale lembrar que não necessariamente um padrão diferente significa um problema. Os médicos devem
contextualizar o estado geral, o ambiente e as questões genéticas. O pequeno está alcançando suas etapas de
desenvolvimento? Existem outros sinais de que ele não está saudável? Quão altos ou pesados são os pais e irmãos?
Ele nasceu prematuramente? A criança atingiu a puberdade precocemente ou tardiamente em relação ao padrão
normal? Estes e outros fatores possibilitam aos pediatras uma interpretação adequada da curva de cada criança.
Outro fator importante é saber que as meninas crescem e ganham peso diferentemente dos meninos e que a
velocidade com que isso acontece também varia
com a idade. Não existe um número ideal. Crianças
saudáveis apresentam diferentes formas e
tamanhos e um bebê no percentil 5º (parte inferior
das curvas), por exemplo, pode ser tão saudável
quanto um bebê no percentil 95º (parte superior
das curvas).
Por isso, destaco que a vigilância do
crescimento e do desenvolvimento infantil, desde o
nascimento, deveria ser atribuição de todos – da
família, dos profissionais de saúde e até mesmo da
escola. Esse acompanhamento cotidiano é, sem
dúvida, uma estratégia importantíssima, simples e
de baixo custo para os indivíduos, para a sociedade
e para o Estado. Afinal, prevenir é muito mais fácil
que tratar!
Disponível em: https://bebe.abril.com.br/blog/alimentacao-infantil/curva-crecimento-crianca-obesidade/

