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Agência de saúde da ONU lança
publicação sobre iniciativas do Brasil para
combater má nutrição
A Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) lançou na sexta-feira (24)
a publicação “Sistemas alimentares e
nutrição: a experiência brasileira para
enfrentar todas as formas de mánutrição”. Fruto de parceria entre o
organismo internacional e o governo
brasileiro, o documento está disponível
gratuitamente em meio online. O
volume apresenta políticas, programas
e ações bem-sucedidos implementados
nos últimos anos no país.
Entre as iniciativas abordadas, estão o Programa Bolsa Família, o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN) do Ministério da Saúde. De acordo com a
publicação da OPAS, a institucionalização da segurança alimentar e nutricional
e a proteção do direito humano à alimentação adequada no Brasil são uma
referência global, por conta de estratégias que reduziram de forma expressiva
a fome, a desnutrição e a subalimentação nos últimos anos.
Na avaliação do representante da agência regional da ONU no país,
Joaquín Molina, é fundamental divulgar estratégias de sucesso para fortalecer
o combate a problemas nutricionais. “Enfrentamos ainda múltiplas formas de
má nutrição. Deficiências de micronutrientes e desnutrição coexistem com
sobrepeso e obesidade. Esses problemas, além de incidirem na saúde e na
qualidade de vida das pessoas, impactam em uma carga elevadas de doenças,
com consequências sociais e econômicas para as famílias e comunidades”,
afirma.
O dirigente também ressaltou que a alimentação e a nutrição fazem
parte de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das
Nações Unidas, em especial do ODS nº 2, que visa acabar com a fome,
melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.
A OPAS lembra que, nas últimas décadas, a América Latina foi palco de
transformações socioeconômicas, com quedas consideráveis nos índices de
fome e subnutrição. Todavia, com o desenvolvimento, também foram
observadas taxas crescentes de consumo de alimentos ultraprocessados ou
com alta quantidade de açúcar, sal e gordura – fatores que explicam o
crescimento significativo da obesidade na maioria dos países da região.
Nesse contexto, o organismo das Nações Unidas defende como
fundamental o compartilhamento de experiências exitosas entre os países da
região, o que pode tornar os sistemas alimentares mais sustentáveis, justos e
inclusivos.
Fonte: Nações Unidas Brasil
Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia-de-saude-da-onu-lanca-publicacao-sobreiniciativas-do-brasil-para-combater-ma-nutricao/
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Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN)
Realizado nos dias 27 e 28 de novembro, em
Brasília, o Simpósio Internacional Biodiversidade para
Alimentação e Nutrição apresentou os resultados do
projeto Conservação e Uso Sustentável da
Biodiversidade para a Melhoria da Nutrição e do Bemestar Humano, conhecido como Biodiversidade para
Alimentação e Nutrição ou BFN (sigla para Biodiversity
for Food and Nutrition).
O Projeto BFN foi aprovado pelo Secretariado do
GEF em novembro de 2011 e o seu lançamento oficial
ocorreu durante o Congresso Mundial de Nutrição
(World Nutrition Rio 2012 - WNRio2012), no Rio de
Janeiro. Unindo quatro países (Brasil, Quênia, Sri Lanka e
Turquia), a iniciativa teve por objetivo despertar a
sociedade para os benefícios do uso sustentável da
biodiversidade na alimentação, com implicações tanto
na nutrição humana quanto no futuro das espécies.
No Brasil, o Projeto BFN mostrou, adicionalmente, a forte ligação existente entre a biodiversidade, a
alimentação e a nutrição, e desenvolveu atividades em âmbito nacional, envolvendo parcerias com uma série de
iniciativas do Governo Federal, tais como: Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE; Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN; Plano Nacional de Promoção das
Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade – PNPSB; Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da
Sociobiodiversidade – PGPM-Bio.
Em uma das sessões do simpósio, cinco chefs de cozinha preparam receitas e apresentaram seus preparos a
partir de ingredientes de espécies nativas selecionadas pelo projeto. Em outra sessão a Coordenadora-Geral de
alimentação e Nutrição, Michele Lessa apresentou como a PNAN está integrada com a Biodiversidade, destacando as
ações de educação, comunicação e informação.
Por ocasião do Simpósio, foram apresentadas publicações e outras importantes ferramentas de capacitação e
de pesquisa, como o Banco de Dados de Composição Nutricional da Biodiversidade; a coleção de publicações
Plantas para o Futuro; o livro de receitas Biodiversidade do Brasil: sabores e aromas; e um curso online:
Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, o qual será aberto a todos os interessados.

Baru, mangaba, jurubeba e jambu – Divulgação: Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN)
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9ª Turma do curso de educação a distância do PBF na Saúde
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS) do Ministério da Saúde, em parceria com
o DATASUS, oferece a 9ª e última turma de 2017 do curso de educação a distância (EaD) 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.
Até novembro de 2017, foram ofertadas 8 turmas com mais de 3.000 alunos inscritos. Para a última turma
de 2017, as inscrições ficarão disponíveis no período de 4 à 6/12/2017 e o tempo estipulado para a realização do
curso vai do dia 4 à 9/12/2017, com carga horaria total de 20 horas de estudo, incluindo 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.datasus.gov.br em “cadastrar” 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 usuário 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
última turma de 2017, as inscrições ficarão abertas de 4 a 6 de dezembro ou
até completar o número máximo de 600 participantes.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail bfasaude@saude.gov.br.

Consulta Pública - CONITEC
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) disponibilizou consulta pública sobre
a proposta de incorporação de fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada
com ou sem lactose e à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca
(APLV).
Em 2017, o Ministério da Saúde retomou os processos para publicação do Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT) para APLV e para a incorporação de fórmulas nutricionais especiais para esta condição. Na
última reunião da CONITEC, realizada nos dias 8 e 9 de novembro de 2017, foi apresentada a proposta de
incorporação do PCDT e das fórmulas nutricionais especiais pelo SUS.
O prazo para contribuições encerra-se no dia 18 de dezembro de 2017. Participe clicando aqui!

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 4

Fique atento aos rótulos dos alimentos e saiba identificar os
ingredientes
A regulamentação de rótulos de alimentos é considerada uma importante ferramenta de saúde pública ,
sendo uma das estratégias para a promoção da alimentação adequada e saudável e para o combate à obesidade e
outras doenças crônicas. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a rotulagem nutricional
é a descrição que informa o consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento e que especifica o valor
energético e a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras trans, gorduras saturadas, fibra
alimentar e sódio. Outro ponto de atenção é a presença de lactose ou outros ingredientes que podem causar
alergia.
"O principal foco da atuação da Anvisa na rotulagem é garantir que o consumidor tenha acesso à informação
simples e precisa, uma informação compreensível sobre as características que compõem o alimento", explica
Rodrigo Martins de Vargas, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa.
Ter o hábito de ler e analisar o rótulo ajuda na conscientização sobre a alimentação. "É importante o
consumidor ficar atento à tabela nutricional, principalmente em relação à presença de constituintes que têm maior
relação com riscos à saúde, como são os casos do sódio, gordura saturada, gordura trans e açúcar, que aumentam o
risco de doenças cardiovasculares e hipertensão, por exemplo", alerta o especialista.
Na lista de ingredientes, o consumidor descobre a ordem, de forma decrescente, dos
componentes do alimento. Os ingredientes que aparecem em primeiro nessa lista, estão
presentes em maior quantidade no produto. "Ao olhar essa lista, o consumidor consegue ter
uma boa ideia se o produto tem muito açúcar ou algum outro constituinte que ele não queira
consumir em excesso. A tabela nutricional e a lista de ingredientes são as duas informações
mais importantes do rótulo, portanto, fique atento na leitura de ambas. Lembrando que esses
dois quesitos estão sob revisão e a tendência é que, em breve, seja ainda mais fácil identificálos nos rótulos", acrescenta Vargas.
Com a regulamentação da rotulagem de alimentos, a Anvisa garante que o consumidor
tenha acesso a informações que são essenciais para sua proteção e a promoção de sua saúde.
A evolução da legislação é um fator que faz a população cada vez mais buscar uma alimentação
mais saudável.
A legislação que trata da lista de ingredientes e que foca também a rotulagem nutricional está em processo de
revisão exatamente para tentar fazer com que a informação seja ainda mais simples e compreensível para o
consumidor. "A partir de queixas, estudos e histórico identificamos que as informações nos rótulos são muito
técnicas e têm uma baixa legibilidade. Ou seja, o
consumidor tem a dificuldade de identificar, ler e
compreender tudo isso no ato da compra. Estamos
agora procurando alternativas que sejam mais
simples. Um dos maiores problemas é que hoje a
rotulagem nutricional não exige a declaração de
açúcares. A ideia não é apenas exigir a declaração
de açúcares, mas também que ela chegue clara ao
entendimento do consumidor. Já estamos
trabalhando em cima de propostas e as mudanças
já devem ocorrer em breve, possivelmente em
2018", afirma Vargas.
» Você sabe o que está comendo? Conheça o “Manual de orientação aos consumidores - Educação para o Consumo
Saudável” elaborado pela Anvisa
» Conheça a seção de informações sobre Alimentos no site da Anvisa
Fonte: Portal Saúde Brasil
Disponível em: http://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/destaques/1137-fique-atento-aos-rotulos-dos-alimentos-esaiba-identificar-os-ingredientes
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I Congresso Internacional de Práticas Integrativas e
Complementares e Saúde Pública
O Ministério da Saúde irá promover o I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES E SAÚDE PÚBLICA, que também acolherá o III CONGRESSO INTERNACIONAL DE AYURVEDA.
Ambos os congressos serão realizados no Rio de Janeiro, no período de 12 a 15 de março de 2018, com programação
integrada. Os eventos buscam propiciar fóruns de discussão internacionais para integração e troca de experiências
entre os profissionais e gestores das diversas práticas integrativas, do Brasil e de outros países. Espera-se
participação efetiva de profissionais e docentes de saúde, gestores, representantes de organismos internacionais e
outros ligados às práticas integrativas e complementares em saúde (PICS). A divulgação do local de realização do
Congresso ocorrerá em breve.
As apresentações programadas contarão com nomes de referência no cenário internacional das PICS,
confirmada a participação de representantes de instituições renomadas – como a Organização Mundial de Saúde
(OMS) e a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) – e de inúmeros países que atuam e/ou têm interesse na
utilização e propagação dessas práticas nos sistemas nacionais de saúde.
Haverá espaço para apresentação de trabalhos científicos por parte dos profissionais ligados às áreas das PICS
– medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, ayurveda, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia,
naturopatia, dentre outras. As linhas para submissão de trabalhos científicos a serem apresentados no Congresso
estarão disponíveis em breve, bem como a programação completa do evento.
As inscrições serão abertas oportunamente, nos locais específicos sinalizados no site a seguir, seja para a
submissão de trabalhos científicos a serem apresentados no evento, seja para os interessados em participar do
Congresso.
Faça seu pré-cadastro acessando o link a seguir: http://congrepics.saude.gov.br/#!/

Caisan aprova estratégia para a redução de
perdas e desperdício de alimentos
A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan),
coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), aprovou nesta
quarta-feira (22) a Estratégia intersetorial de prevenção e redução de perdas e desperdício de alimentos no Brasil.
Entre as ações previstas no documento, estão o apoio e promoção de campanhas educativas e de
conscientização com agentes do varejo, iniciativas privadas e de diferentes espaços institucionais públicos e privados
sobre como combater o desperdício de alimentos e fortalecer o sistema de compras públicas como o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA).
Além disso, também está prevista a elaboração de políticas públicas para a melhoria da infraestrutura e da
logística em todos os processos, desde a produção e armazenamento até o consumo dos alimentos. A redução do
desperdício e da perda de alimentos é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), compromissos
assumidos pelos países na Agenda 2030 das Nações Unidas.
De acordo com a diretora de Estruturação e Integração de Sistemas Públicos Agroalimentares do MDS, Patrícia
Gentil, a estratégia atenderá diversos pontos do processo de produção. “Quando esse caminho da perda e do
desperdício de alimento é revertido, também resolvemos o problema relacionado ao acesso aos alimentos tanto do
ponto de vista físico como do ponto de vista financeiro. A estratégia vai responder a um conjunto de políticas
públicas que vão dar conta da demanda, como banco de alimentos públicos, assistência técnica, Programa de
Aquisição de Alimentos, logística e infraestrutura”, explicou.
Com a aprovação do documento durante a 33ª Reunião Ordinária do Pleno Executivo da Caisan, será formado
um comitê gestor para mensurar e monitorar as metas. Estima-se que, a cada ano, perde-se aproximadamente 1,3
bilhão de toneladas de alimentos no mundo, o que representa mais de 30% de toda produção mundial de alimentos
para consumo humano. No Brasil, segundo dados das Nações Unidas, em 2013, 26,3 milhões de toneladas de
alimentos disponíveis foram perdidas. Produtos como arroz, milho, tomate e cebola são os mais desperdiçados no
país.
Fonte: Caisan
Disponível em: http://mds.gov.br/caisan-mds/noticias/2017/novembro/caisan-aprova-estrategia-para-a-reducao-de-perdas-e-desperdicio-dealimentos
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Confira como preparar uma marmita
rápida e saudável
Apesar do dia a dia quase sempre muito corrido, manter
uma alimentação saudável com alimentos in natura ou
minimamente processados não é difícil não. Vida corrida não é
desculpa para nos rendermos aos alimentos prontos. Mesmo
com uma infinidade de atrativos como fast foods e a oferta de
alimentos embalados em caixas coloridas, que prometem
preparo fácil e rápido, é possível optar por alimentos de
verdade, nutritivos e igualmente fáceis de encontrar e preparar.
A formação de hábitos alimentares, principalmente nos
grandes centros urbanos, abre uma perspectiva para o consumo
de alimentos ricos em gorduras e açúcares, componentes estes
inseridos no complexo de causalidades da atual epidemia de
obesidade.
Uma boa opção para fugir dessas tentações, economizar e
se alimentar melhor são as marmitas. Mas não basta apenas
cozinhar e guardar, é preciso planejar a semana e saber
aproveitar os alimentos, conseguindo assim até prevenir
algumas doenças.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
#AconteceuNaSaúde | Câncer de próstata: hábitos saudáveis
ajudam na prevenção. Confira no #BlogDaSaúde
https://t.co/Xic58b3QPj

Confira abaixo algumas dicas para uma alimentação saudável!
Seleção dos alimentos
Dê preferência para alimentos frescos, da estação e para
os alimentos comprados nas feiras locais. Uma boa opção para
ajudar na compra é nosso Guia de Alimentos Regionais, que traz
informações de como comer e preparar a refeição, uma lista de
possíveis substituições para as preparações desenvolvidas,
ressaltando a diversidade cultural brasileira.
Preparação
Os legumes e as verduras devem ser cozidos por menos
tempo do que o habitual, pois alguns alimentos podem amaciar
quando congelado. Na preparação das carnes, faça sempre elas
assadas ou grelhadas. Além da fritura não ser saudável, não é
bom congelar. Use menos tempero e sal antes do congelamento
para que durante o processo de descongelamento e preparação,
o tempero fique fresco. Depois de cozinhar, a preparação deve
ser resfriada rapidamente. Mergulhe a panela sem tampa em
água com gelo para interromper o cozimento e conservar bem
os alimentos.
O mais importante no processo de congelamento é:
quanto mais rápido o alimento for resfriado, melhor, pois ficará
menos tempo em temperatura que favoreça o crescimento de
microorganismos. A sugestão é colocar o alimento em
recipientes mais rasos, aumentando a área de resfriamento e
com isso acelerando o processo. Colocar a panela em recipiente
com água gelada ajuda a reduzir a temperatura de forma mais
rápida também. Deixe sair o vapor, cubra o alimento e coloqueo para resfriar em geladeira ou diretamente no freezer.

Você sabe o que está comendo? Fique atento aos rótulos dos
alimentos e saiba identificar os ingredientes!
https://t.co/9JbcSiZuuh

O açúcar é encontrado em alimentos in natura, mas o costume de
usá-lo na forma industrializada para adoçar alimentos e bebidas tem
causado danos ao nosso organismo. Saiba quais são eles:
https://t.co/y1UpvzA9Jx
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Guardando o alimento
Ao levar sua comida para freezer, lave bem os recipientes, verifique se
está bem fechado. Use pote, de preferência, transparentes. Fique atento para
os prazos de validade - (temperatura inferior a 5ºC) e um mês no freezer (não
acima de -18ºC) e podem ser armazenados por até 90 dias. Lembrando que a
temperatura do congelador (que fica na parte de cima da geladeira) é inferior
ao do freezer, sendo de aproximadamente -6ºC, fazendo com que o tempo de
armazenamento também diminua (aproximadamente 20 dias).
Quais são os riscos de congelar de descongelar a comida
O processo de congelamento e descongelamento da comida vai interferir de alguma forma nas características
dos alimentos, como textura, sabor, umidade. No entanto, se feito de forma adequada, pode facilitar o dia a dia,
facilitando a disponibilidade de maior variedade de alimentos. No entanto, quando um alimento for congelado e
depois descongelado, não deve ser congelado novamente, pois além de interferir na qualidade, aumenta o risco de
contaminação por bactérias e outros microorganismos – que podem se aproveitar da mudança de temperatura para
se multiplicar no alimento e colocar em risco a saúde de quem o comer.
Não descongele os alimentos à temperatura ambiente. Utilize o forno de microondas se for prepará-lo
imediatamente ou deixe o alimento na geladeira até descongelar. As carnes devem ser descongeladas dentro de
recipientes. Os micróbios patogênicos multiplicam-se rapidamente em temperatura ambiente. Durante o
descongelamento, a carne produz sucos que podem contaminar outros alimentos com micróbios patogênicos.
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53089&catid=579&Itemid=50218

Câncer de próstata: hábitos saudáveis ajudam na prevenção
O câncer de próstata é um dos tipos mais frequentes da doença a atingir os homens por todo o país. Apesar de
ser uma doença comum, por medo ou por desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre esse
assunto.
No entanto, esse é um tema importante demais para ser deixado de lado. O Instituto Nacional de Câncer
(INCA) estima que, em 2017, o número de novos casos de câncer de próstata no Brasil será de 61.200. Além disso, os
dados de óbitos mais recentes do Ministério da Saúde, de 2015, revelam que esse tipo de câncer foi responsável
pela morte de 14.484 homens em um ano no país.
Mas afinal, você sabe o que é a próstata? É uma glândula masculina que envolve a parte superior da uretra – o
canal por onde passa a urina. Ela não é responsável pela ereção nem pelo orgasmo, sua função é produzir um líquido
que vai ser parte do sêmen.
Dito isso, o câncer de próstata é o crescimento descontrolado de algumas células do corpo que geram
tumores cancerígenos, e é considerada uma doença da terceira idade, já que aproximadamente três quartos dos
casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.
Manter hábitos saudáveis é a melhor forma de evitar a doença. Uma alimentação balanceada com frutas,
verduras, legumes, grãos e cereais integrais, aliada à uma ingestão menor de gordura, ajudam a diminuir o risco de
câncer. Da mesma forma, fazer uma atividade física ao menos 30 minutos por dia, manter o peso adequado à altura
(já que estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata em homens com peso corporal elevado),
diminuir o consumo de álcool e não fumar, são algumas das recomendações que ajudam a prevenir contra essa e
outras doenças.
“Essas dicas não vão impedir que uma pessoa tenha câncer de próstata, mas ajudam a diminuir os riscos de se
adquirir a doença”, explica o chefe do serviço de Urologia do INCA, Franz Campos.
Uma informação importante no caso do câncer de próstata é a hereditariedade como fator relevante. Caso
haja algum parente próximo, pai ou irmão, com a doença antes dos 60 anos, o risco de se ter a doença aumenta
entre 3 e 10 vezes, se comparado à população em geral.
“Existe um estigma de que a população masculina procura pouco o médico, e isso é um fato que muitas vezes
contribui para o avanço da doença. É importante que o homem procure o urologista a partir dos 50 anos, assim
como a mulher vai ao ginecologista”, afirma Campos.
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53084&catid=579&Itemid=50218
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Reuniões e agendas estratégicas

2ª Oficina para o desenvolvimento de competências de famílias
indígenas para o Direito a SAN
No período de 4 a 8 de dezembro, a CGAN estará participando da 2ª Oficina para o desenvolvimento de
competências de famílias indígenas para o Direito à Segurança Alimentar e Nutricional no DSEI Yanomami, Roraima,
a ser realizado no Polo base Sanömã.
A atividade será realizada em parceria com a Coordenação-Geral de Atenção Primária à Saúde
(CGAPSI/DASI/SESAI) e o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF); em consonância com as ações previstas
na “Agenda Integrada de Saúde da Criança Indígena”. Durante a semana, estão programadas atividades com a
Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena da aldeia e com a comunidade local, para a construção e discussão do
modelo de determinação de causas sobre o estado nutricional das crianças indígenas, com vistas a melhorar a
compreensão da desnutrição infantil, o Direito Humano a Alimentação Adequada e a Segurança Alimentar e
Nutricional entre o povo Yanomami.
As discussões visam a promoção da alimentação adequada e saudável, a valorização dos hábitos alimentares
tradicionais, o estímulo ao aleitamento materno e alimentação complementar adequada e saudável, além de uma
oficina culinária envolvendo as mulheres da localidade, objetivando o fortalecimento de práticas alimentares
tradicionais que promovam a redução dos agravos decorrentes da má alimentação observados entre a população do
DSEI.

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Appetitive drives for ultra-processed food products and the ability of text warnings to counteract consumption
predispositions
Foi publicado artigo na Public Health Nutrition que teve como objetivo avaliar os mecanismos de apetite dos
consumidores em função das informações visuais de produtos ultraprocessados, sejam alimentos ou bebidas, e
investigar se as advertências de texto reduzem tais mecanismos e as intenções relatadas pelos consumidores de
comer ou beber produtos ultraprocessados.
Esta pesquisa fornece evidências iniciais que mostram que o uso de advertências de texto pode ser uma
ferramenta de política pública para conter a poderosa influência de alimentos ultraprocessados hiperpalatáveis.
Acesse:
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/appetitive-drives-forultraprocessed-food-products-and-the-ability-of-text-warnings-to-counteract-consumptionpredispositions/9685587FE2418B9B1FDCE95D099D990D
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Implementando o
o Guia
Guia Alimentar
Alimentar para
para a
a População
População Brasileira
Brasileira
Implementando

Jantares caseiros e expressos: eles existem!
No café da manhã você engole uma comida – às vezes é até no caminho para o trabalho. Na hora do
almoço, você é da turma que come fora, seja no quilo, onde manda um bom prato de arroz com feijão, seja
num restaurante mais legal, almoço de trabalho, menu executivo.
Ah, quando chega a noite, você merece um jantar caseiro pá-pum. Pensando nessa vida corrida –
que ganha velocidade extra com o fim do ano chegando – a gente sempre pesquisa e cria receitas muito
rápidas aqui no Panelinha, para resolver o seu jantar de dia de semana com comida saudável e gostosa.
Elas estão reunidas nesta página, com pratos principais e sobremesa. Tem até petiscos e drinques,
para quando pinta aquela visita inesperada! Tudo pronto em meia hora. Não é demais?

Fonte: Informativo Semanal Panelinha – Para receber o informativo, cadastre-se no site Panelinha.
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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 – 01/12/2017)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887
- 41,31% de famílias acompanhadas:




4.255.033 famílias acompanhadas;



Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 10,36 pontos percentuais
(p.p.);

Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 15,83 pontos percentuais
(p.p.);

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A
– parcial de 04/12/2017:
- 2.528.297 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas
com vitamina A, o que representa 40 % da meta de crianças
de 6 a 59 meses.
- Em comparação com novembro de 2016, estamos com
menos cerca de 913.671 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 14,4 pontos percentuais ao
comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional
(40%): RS, RJ, SP, PR, PA, CE, BA, RO e RR.

- 281.928 gestantes localizadas:



Em relação à estimativa (465.160), estamos com 58,23% de gestantes
localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

20.464 crianças sem vacina em dia

817 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:




123 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;

3.886 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
149 municípios sem nenhuma gestante identificada
Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de 2017,
por Unidade Federativa.
1ª vigência 2017 (parcial 14/04/17)
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 13/11/17)

Nº famílias
Nº famílias
Nº famílias
Cobertura Nº famílias
Cobertura
perfil saúde
perfil saúde
perfil saúde
(%)
perfil saúde
(%)
acomp.
acomp.
75.292
321.100
336.167
58.903
1.397.540
842.248
69.257
144.348
266.901
799.863
866.142
110.787
139.629
772.645
402.640
878.649
346.898
303.386
638.494
276.539
79.229
40.802
301.781
99.989
216.903
1.195.382
107.230
11.088.744

18.671
85.923
136.151
9.301
389.539
260.437
16.289
28.253
64.741
214.306
339.679
15.561
36.130
189.032
99.314
220.574
87.749
81.873
92.163
62.785
18.001
8.071
48.154
21.120
66.872
182.277
31.951
2.824.917

24,80
26,76
40,50
15,79
27,87
30,92
23,52
19,57
24,26
26,79
39,22
14,05
25,88
24,47
24,67
25,10
25,30
26,99
14,43
22,70
22,72
19,78
15,96
21,12
30,83
15,25
29,80
25,48

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

30.517
132.706
179.041
16.706
594.045
420.075
15.115
54.377
84.847
327.612
425.342
25.575
48.430
336.563
150.313
375.876
146.195
119.113
106.482
95.243
21.885
11.894
90.867
31.921
93.428
276.089
44.776
4.255.033

43,05
43,59
56,93
29,90
45,35
53,50
24,10
42,20
34,50
43,37
52,86
25,65
38,00
46,35
39,65
45,32
44,76
43,01
18,23
36,72
30,95
32,76
33,16
35,08
45,73
25,64
45,35
41,32

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2017
18,26
16,83
16,43
14,11
17,48
22,58
0,58
22,63
10,24
16,57
13,64
11,60
12,13
21,89
14,98
20,21
19,46
16,03
3,80
14,02
8,23
12,98
17,20
13,96
14,90
10,39
15,56
15,84

Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao
dia 04/12/2017 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

Meta
Crianças 6 - 59
meses
60.907
209.910
291.048
55.682
813.880
501.780
101.332
97.441
223.404
493.617
251.962
74.890
117.020
580.483
223.325
522.713
190.877
107.169
194.320
183.396
99.072
37.739
94.253
22.786
131.685
545.273
95.731
6.321.695

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
28.453
102.426
123.177
27.127
290.188
167.115
52.523
42.623
117.695
241.482
176.342
37.900
85.329
176.573
117.667
216.987
90.127
22.418
17.318
104.502
35.357
13.832
7.779
12.777
79.588
77.592
71.279
2.528.297

Cobertura
46,7%
48,8%
42,3%
48,7%
35,7%
33,3%
51,8%
43,7%
52,7%
48,9%
70,0%
50,6%
72,9%
30,4%
52,7%
41,5%
47,2%
20,9%
8,9%
57,0%
35,7%
36,7%
8,3%
56,1%
60,4%
14,2%
74,5%
40,0%

Observação: Atualmente, estamos passando por problemas na aquisição e distribuição das cápsulas de vitamina A, o
que tem influenciado as coberturas mais baixas do que o esperado.
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Tendo em vista a proximidade do final da vigência, orientamos as Coordenações Estaduais e Municipais do Programa Bolsa Família na
Saúde maior empenho juntamente aos 123 municípios que ainda não registraram dados de acompanhamento das famílias beneficiárias
do programa, abaixo relacionados:
UF
ES

Município
DIVINO DE SAO LOURENCO

UF
RS

Município

UF

Município

IPIRANGA DO SUL

SC

NOVA TRENTO
PESCARIA BRAVA

GO

CAVALCANTE

RS

MARCELINO RAMOS

SC

GO

NOVA AURORA

RS

MARIANO MORO

SC

PIRATUBA

MG

BARAO DE MONTE ALTO

RS

MONTAURI

SC

RIO FORTUNA

MG

BOCAINA DE MINAS

RS

MUCUM

SC

SANTA HELENA

NOVA BOA VISTA

SC

SAO JOAO DO ITAPERIU

NOVA PALMA

SC

SAO PEDRO DE ALCANTARA

NOVA ROMA DO SUL

SC

SAUDADES

PALMITINHO

SC

TURVO
XAVANTINA

MG
MG
MG
MG

BOM JARDIM DE MINAS
CARVALHOPOLIS
ITUETA
RIO NOVO

RS
RS
RS
RS

PB

AREIA DE BARAUNAS

RS

PAULO BENTO

SC

PB

MALTA

RS

PICADA CAFE

SP

AGUAS DE SANTA BARBARA

PI

MANOEL EMIDIO

RS

PINHAL GRANDE

SP

AGUAS DE SAO PEDRO

PI

PORTO ALEGRE DO PIAUI

RS

PINTO BANDEIRA

SP

ANHUMAS

POCO DAS ANTAS

SP

BOCAINA

PORTO VERA CRUZ

SP

BORA

RELVADO

SP

CAJOBI

SALVADOR DAS MISSOES

SP

DIRCE REIS
DOLCINOPOLIS

PR
PR
PR
PR

BALSA NOVA
BOM SUCESSO
BRAGANEY
CAFEARA

RS
RS
RS
RS

PR

JUNDIAI DO SUL

RS

SANTA MARIA DO HERVAL

SP

PR

LUNARDELLI

RS

SAO JORGE

SP

EMBAUBA

PR

MARIPA

RS

SAO VENDELINO

SP

FERNAO

PR

MARUMBI

RS

SEDE NOVA

SP

GLICERIO

MIRASELVA

RS

TIO HUGO

SP

LOURDES

NOVA ALIANCA DO IVAI

RS

TRAVESSEIRO

SP

LUCIANOPOLIS

PITANGUEIRAS

RS

TRES FORQUILHAS

SP

LUPERCIO

PORTO RICO

RS

VILA FLORES

SP

MARINOPOLIS

PR

QUATRO BARRAS

RS

VILA LANGARO

SP

MONCOES

PR

SAO MANOEL DO PARANA

RS

VISTA ALEGRE DO PRATA

SP

NATIVIDADE DA SERRA

PR

SERRANOPOLIS DO IGUACU

SC

ALTO BELA VISTA

SP

NOVA CANAA PAULISTA

RJ

SANTA MARIA MADALENA

SC

ANGELINA

SP

PEDRANOPOLIS

ALTO FELIZ

SC

ARABUTA

SP

PONTES GESTAL

AUREA

SC

BENEDITO NOVO

SP

PRACINHA

BARRA FUNDA

SC

BOM JESUS DO OESTE

SP

QUEIROZ

BOA VISTA DO SUL

SC

CATANDUVAS

SP

SANTA RITA D'OESTE

RS

BOM PRINCÍPIO

SC

DOUTOR PEDRINHO

SP

SANTA SALETE

RS

BROCHIER

SC

GRAVATAL

SP

SANTANA DA PONTE PENSA

RS

CAMPINA DAS MISSOES

SC

IBICARE

SP

SAO FRANCISCO

RS

CANUDOS DO VALE

SC

IMARUI

SP

SAO JOAO DAS DUAS PONTES

CERRO GRANDE

SC

LACERDOPOLIS

SP

TURMALINA

COQUEIRO BAIXO

SC

MODELO

SP

VITORIA BRASIL

DOIS LAJEADOS

SC

MORRO GRANDE

TO

CHAPADA DA NATIVIDADE

GRAMADO DOS LOUREIROS

SC

NOVA ERECHIM

TO

SANTA RITA DO TOCANTINS

PR
PR
PR
PR

RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
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Saiu na Mídia

Mais da metade das crianças dos EUA podem virar adultos
obesos, diz pesquisa
Mais de 57% das crianças que vivem nos Estados Unidos correm o risco de se tornarem obesas quando
tiverem 35 anos se for mantida a tendência atual, adverte um estudo publicado nesta quarta-feira no The New
England Journal of Medicine. A pesquisa também assinala que os menores de idade com peso normal têm 50% de
chance de serem adultos obesos.
"Esses resultados destacam a importância dos esforços de prevenção em todas as crianças (...) e de intervir de
forma precoce nas crianças que já estão obesas para minimizar os riscos de doenças graves no futuro", explica
Zachary Ward, autor principal do estudo e pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Harvard.
O sobrepeso e a obesidade estão vinculados a um alto risco de desenvolvimento de diabetes, doenças
cardiovasculares e cânceres, acrescenta. Os cientistas se basearam para o seu estudo no tamanho e peso de 41.567
crianças e adultos. A partir dessas estatísticas, fizeram projeções sobre a evolução de ambas as medidas de amostras
representantes da população americana até os 35 anos.
"Esses resultados mostram que a obesidade será um problema sério para a maioria das crianças que
crescerem nos Estados Unidos", conclui o estudo.
O excesso de peso durante a infância é difícil de corrigir no futuro, assinala. As investigações demonstram
que 75% dos menores de dois anos que têm sobrepeso continuarão sofrendo desta condição aos 35 anos. Os riscos
são ainda mais graves para as crianças que têm obesidade severa - atualmente afeta 4,5 milhões nos Estados Unidos
- quando chegam à idade adulta. Neste grupo, as crianças de dois
anos têm mais de 80% de chances de serem obesas com 35 anos.
Aos cinco anos, a taxa cai para 10%.
Mas as crianças com peso normal também correm o risco de
ter obesidade quando adultos, de acordo com o estudo. Entre
os jovens de dois a 19 anos em 2016, mais da metade era
suscetível de sofrer de obesidade aos 35 anos.
O estudo projeta, por sua vez, que negros e hispânicos têm
mais chances do que os brancos de serem obesos entre os dois e
35 anos, dando destaque ao fator da raça e etnia.
Fonte: O Globo
Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/pai-pra-toda-obra/post/mais-da-metade-das-criancas-dos-eua-podem-virar-adultos-obesosdiz-pesquisa.html

Obesidade e diabetes são responsáveis por 800 mil casos de
câncer por ano
Câncer, diabetes e obesidade: três epidemias constantes na lista das doenças que mais matam no mundo
estão profundamente associadas. Um estudo do Imperial College de Londres e da Organização Mundial da Saúde
(OMS) divulgado ontem na revista The Lancet Diabetes & Endocrinology mostrou que, em 2012, quase 6% de todos
os novos casos de tumores malignos foram causados pelos efeitos de excesso de peso e do distúrbio metabólico. Em
números absolutos, isso significa que, por ano, 792,6 mil cânceres detectados podem ser debitados da conta do
índice de massa corporal elevado (IMC) e do diabetes, dois problemas que, inclusive, costumam andar lado a lado.
Para descobrir a influência dessas condições na incidência mundial de câncer, os pesquisadores fizeram uma
revisão de estudos médicos que buscaram relação entre alguns tipos de câncer e excesso de peso e/ou diabetes.
Depois de ajustar fatores de risco e aplicar cálculos epidemiológicos, eles conseguiram identificar a relação em 12
tumores malignos (veja quadro). Além de chegar ao número de casos, os cientistas encontraram o percentual de
contribuição isolada de ambas as variáveis. No geral, estar acima do peso contribuiu para maior incidência de câncer
em 3,9%, contra 2% atribuídos ao diabetes. Quando separado por sexo, o IMC esteve associado a 8,9% dos casos em
homens e a 9,9% em mulheres. Já o diabetes esteve por trás de 8,5% dos casos em homens e de 4,9% nas mulheres.
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“Enquanto a obesidade tem sido relacionada ao câncer há algum tempo, a ligação entre diabetes e câncer só
foi estabelecida recentemente. Nosso estudo mostra que o diabetes, sozinho ou combinado com estar acima do
peso, é responsável por centenas de milhares de casos por ano em todo o mundo”, disse, em nota, Jonathan
Pearson-Stuttard, principal autor do estudo e pesquisador da Faculdade de Saúde Pública do Imperial College.
Embora essa associação ainda esteja sendo investigada, insulina ou níveis de glicose elevados, inflamações crônicas e
alteração na produção de hormônios sexuais são fatores em potencial.
A endocrinologista Cristiane Moulin, doutora em obesidade pela Universidade de São Paulo (USP) e membro
da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia sessão DF (Sbem-DF), explica que, embora o
câncer seja multifatorial, há mecanismos específicos associados ao desenvolvimento do tumor. “A insulina, por
exemplo, tem um efeito anabólico, que é um fator de crescimento celular”, explica. Quem tem diabetes 1 ou 2
precisa de insulina para controlar a glicose no sangue.
“Já a hiperglicemia, por si só, induz inflamações e estresse oxidativo. Ela aumenta a expressão de uma
proteína, o fator de crescimento endotelial vascular, que, inclusive, é um alvo terapêutico para alguns tipos de
câncer”, esclarece a médica. No estudo divulgado ontem, o diabetes sozinho foi associado aos cânceres colorretal,
de bexiga, fígado e pâncreas, no caso dos homens. Em mulheres, além desses tipos, a doença metabólica também
teve relação com os tumores de endométrio e mama.
Juntos, sobrepeso (IMC acima de 25kg/m²) e obesidade (IMC acima de 30kg/m²) foram relacionados aos 12
cânceres estudados. Nos homens, o excesso de gordura no corpo teve maior influência sobre as neoplasias de
esôfago e fígado: 28,7% e 23,3% dos novos casos desses tumores, respectivamente, tinham relação com o peso.
Entre mulheres, o IMC elevado esteve por trás, principalmente, dos cânceres colorretal (38,4%) e renal (21,3%). Mais
uma vez, diversos fatores fisiológicos são desencadeados pelo excesso de gordura corporal, aumentando o risco de
câncer. Já se sabe, por exemplo, que as células adiposas depositadas nas vísceras produzem substâncias tóxicas ao
fígado. No caso das mulheres, a influência da gordura na produção hormonal é um fator de risco a mais.
Pode piorar
O estudo alerta que, se as taxas globais de diabetes e sobrepeso continuarem crescendo, esses fatores,
combinados, responderão por um aumento de 30% nos casos de câncer em mulheres e 20% nos homens em 2035.
“Esse trabalho consolida o raciocínio de que a obesidade e o diabetes estão relacionados com a epidemia de câncer,
que, nos Estados Unidos, já é a principal causa de morte e, no Brasil, a segunda”, observa o oncologista Márcio
Almeida, do Aliança Instituto de Oncologia e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Para ele, o estudo
deixa uma mensagem em termos de política de saúde pública: “É muito importante investir em políticas de
prevenção que incentivem a alimentação mais saudável, principalmente nas escolas, onde a criança tem a formação
do paladar”, diz.
A nutricionista Michelle Mendes, do Instituto de Câncer de Brasília (ICB), ressalta a importância do estilo de
vida para a prevenção das doenças crônicas. “Podemos começar com escolhas alimentares mais saudáveis,
diminuindo principalmente o excesso de alimentos industrializados, tão ricos em açúcar. O controle glicêmico, por
exemplo, se deve principalmente ao consumo diário de fibras. Por isso, é sempre válido escolher alimentos integrais,
aumentar o consumo de frutas, verduras e hortaliças”, diz. “Não devemos diminuir só o açúcar como muitas pessoas
pensam, mas também o excesso de alimentos refinados, como arroz branco, pão branco, macarrão etc. Esses
alimentos são responsáveis pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, podendo favorecer a obesidade e
doenças crônicas, como diabetes, câncer, entre outras”, ensina.
Efeito sobre os genes
“O artigo elucida e corrobora a suspeita de que obesidade e diabetes aumentam a incidência de câncer de
várias etiologias. O fato é que a hiperglicemia pode modificar o código genético, e tanto o diabetes quanto altos
índices de massa corpórea afetam e decodificam a expressão gênica, favorecendo quadros inflamatórios diversos,
acionando a cascata que leva à destruição celular e também o aparecimento do câncer. A alteração da mitocôndria e
fatores de modificação celular ocasionados pelo meio ambiente ou pelo estilo de vida são chamados de epigenética.
A prevalência da mortalidade e da morbidade global de diabetes e obesidade passam de 422 milhões de pessoas, se
aproximando de 39,2% da população mundial. Por outro lado, perdas de peso de 10% a 15% revertem inflamação e
fatores de resistência à insulina e podem ser o caminho para uma possível prevenção e tratamento do diabetes, da
obesidade e, logo, do câncer.”
Fonte: Correio Braziliense
Disponível em: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/11/29/interna_ciencia_saude,644154/obesidade-ediabetes-sao-responsaveis-por-800-mil-casos-de-cancer.shtml
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Agrotóxicos: Brasil libera quantidade até 5 mil vezes maior do que
Europa
O debate sobre o uso de agrotóxicos ganhou um
novo capítulo, e ele não é bom para o Brasil. Estudo
inédito revelou o abismo que existe entre a legislação
brasileira e a da União Europeia sobre o limite
aceitável de resíduos na água e nos alimentos. A
contaminação da água é o que mais chama a atenção,
com a lei brasileira permitindo limite 5 mil vezes
superior ao máximo que é permitido na água potável
da Europa. No caso do feijão e da soja, a lei brasileira
permite o uso no cultivo de quantidade 400 e 200
vezes superior ao permitido na Europa.
Esses são os resultados do estudo “Geografia do
Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União
Europeia”, da pesquisadora Larissa Mies Bombardi, do
Laboratório de geografia Agrária da Universidade de
São Paulo. “Infelizmente, ainda não é possível banir os
agrotóxicos. Por isso, é importante questionar por que
o governo brasileiro não usa parâmetros observados
no exterior”, afirma Bombardi, para quem a
permissividade em relação à água “é uma barbárie”.
Enquanto a União Europeia limita a quantidade
máxima que pode ser encontrada do herbicida
glifosato na água potável em 0,1 miligramas por litro, o
Brasil permite até 5 mil vezes mais.
O Brasil tem, segundo o estudo, 504 agrotóxicos
de uso permitido. Desses, 30% são proibidos na União
Europeia – alguns há mais de uma década. Esses
mesmos itens vetados estão no ranking dos mais
vendidos. O acetato, tipo de inseticida usado para
plantações de cítricos, é o terceiro da lista. Uma nota
técnica da Anvisa citada no estudo de Lombardi
mostra que o acetato causa a chamada “síndrome
intermediária”. Entre os danos à saúde estão fraqueza
muscular dos pulmões e do pescoço. Em crianças, o
risco é mais acentuado. “A nossa legislação é frouxa no
que diz respeito aos resíduos e à quantidade
permitidos na União Europeia”, diz Bombardi.
Para Brian Garvey, da Universidade de
Strathclyde, da Escócia, e orientador de Bombardi na
pesquisa, as autoridades brasileiras “lavam as mãos da
toxidade”.
Como resultado, o mapa aponta ainda que oito brasileiros são contaminados por dia, se levarmos em conta os
números oficiais, que são subnotificados. Uma pesquisa da Fiocruz estima que, para cada caso registrado, 50 não o
foram. O que significa que, entre 2007 e 2014, mais de um milhão de brasileiros foram intoxicados por agrotóxico –
um quinto das vítimas é criança ou adolescente. Para piorar, em 2015, o governo deixou de publicar os casos de
intoxicação por agrotóxicos. Desde então, ficou mais difícil estudar os casos de vítimas intoxicadas dentro ou fora do
trabalho, como nos casos de pessoas que moram em áreas pulverizadas.
Bombardi se refere aos casos de intoxicação como a “ponta do iceberg”. “A intoxicação representa 2% do total
de problemas de saúde que podem acometer a sociedade. As doenças crônicas não são estudadas como deveriam.”
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Consumo de agrotóxicos aumentou
Desde 2008 o Brasil é o país campeão mundial em uso de agrotóxicos. Consumimos 20% do que é
comercializado mundialmente. Não bastasse, o manuseio não parou de crescer. Entre 2000 e 2014, mostou o
estudo, o Brasil saltou de cerca de 170 mil toneladas para 500 mil, aumento de 194% em quinze anos.
Segundo o estudo, nos estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso o consumo do herbicida
glifosato fica entre 9 kg e 19 kg por hectare. Análises feitas com animais mostraram que a exposição ao produto
causou câncer de mama, necrose de células e reduziu o tempo de vida dos bichos. Em setembro deste ano, a França
anunciou que banirá o glifosato até 2022. “O primeiro-ministro [Edouard Philippe] decidiu que este produto será
proibido na França – assim como todos os que se pareçam com ele e que ameaçam a saúde dos franceses”, disse o
porta-voz Christophe Castaner em entrevista a um canal de televisão.
Mesmo em casos em que o agrotóxico é permitido lá e cá, a quantidade usada é menor, como é hoje o caso
do glifosato, o líder brasileiro de vendas. Enquanto na Europa é permitido usar até 2 kg de glifosato por hectare, a
média brasileira fica entre 5 kg e 9 kg. Entre 2009 e 2014, o consumo subiu 64%, de 118 mil toneladas para 194 mil.
Em 2014, o Mato Grosso liderou as compras, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. .
Lombardi aponta ainda que o aumento do uso de agrotóxicos não aumentou a produção de alimentos por
hectare no Brasil. O crescimento do consumo do produto aconteceu em paralelo a um outro movimento: o aumento
da concentração de terras e da plantação de produtos que usam grandes quantidades de herbicidas. Em 2003 as
fazendas declaradas com área superior a 100
mil hectares ocupavam 2% de todo o território
destinado a imóveis rurais no país, em 2015, o
número saltou para 18%. Em 13 anos, a área
cultivada de soja aumentou 79% no Brasil.
O aumento da produção rural também
ajuda a entender esse crescimento no consumo
de agrotóxicos. Em 2014, os produtos básicos
assumiram a liderança das exportações, com
48% do total. Dos dez produtos mais vendidos
pelo Brasil no exterior, sete vêm do campo.
A pesquisadora aponta ainda a política
de incentivos às empresas produtoras de
agrotóxicos, que têm 60% de desconto no
imposto relativo à circulação de mercadorias
no Brasil, dentre outros benefícios.
Lei permissiva, culpa do agricultor
Embora a lei brasileira seja permissiva, as
autoridades tendem a jogar no produtor rural a
culpa pelos casos de contaminação.
O estudo confirma a informação de que
os trabalhadores rurais são as principais vítimas
de contaminação, seguidos por quem vive em
regiões próximas às plantações, sendo as áreas
pulverizadas as mais suscetíveis. No estado de
São Paulo, 75% da área é pulverizada. Por fim,
o último elo da cadeia revela as consequências
da contaminação por quem consome. “O
agrotóxico não tem público alvo”, afirma
Lombardi.
Fonte: Reporter Brasil
Disponível em: http://reporterbrasil.org.br/2017/11/agrotoxicos-alimentos-brasil-estudo/

