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Ministro da Saúde defende mais impostos sobre
sucos e refrigerantes
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, defendeu nesta terça-feira (29) um
aumento na tributação de bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos de
caixinha. Para ele, a medida, já defendida por algumas entidades como
ferramenta para controle da obesidade, seria uma iniciativa "saudável".
"Defendemos que, sobre bebidas açucaradas, temos que aumentar
muito a tributação. Infelizmente no Brasil isso [baixo preço de refrigerantes] é
incentivado, por consequência da zona franca de Manaus", disse, referindo-se
ao local escolhido por algumas empresas para a fabricação desses produtos. "É
um tema que temos que enfrentar também e avançar para oferecer mais
saúde à população", completou Barros, após comentar sobre um possível
aumento no preço de outro produto: o cigarro.
É a primeira vez que o ministro se posiciona publicamente favorável ao
aumento na tributação de refrigerantes. Nos últimos meses, a proposta
chegou a entrar em discussão entre membros de alguns ministérios, mas teve
pouco avanço. A situação mudou após o Inca (Instituto Nacional de Câncer)
publicar um posicionamento favorável a medidas de controle da obesidade,
como a restrição da oferta dos chamados alimentos "ultraprocessados" em
escolas e aumento na taxação de bebidas açucaradas. Desde o ano passado, a
proposta é recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Para a
organização, um imposto que aumente o preço em até 20% reduzirá
proporcionalmente o consumo.
Segundo o ministro, a medida pode ajudar o governo a alcançar a meta
firmada neste ano de redução de até 30% no consumo de refrigerantes até
2019. "Nos comprometemos a reduzir até 30% no consumo de bebidas
açucaradas até 2019. Isso com um pouco de auxílio da indústria, que percebe
o interesse do consumidor em não consumir tanto açúcar e tem oferecido
produtos alternativos. Mas também por uma ação que faremos, e dentro essas
questões está a rotulagem e eventualmente um aumento na tributação de
bebidas açucaradas, o que seria muito saudável", afirmou.
A indústria, porém, é contra o aumento e afirma que a proposta é
inconstitucional. "Estão querendo sobretaxar o açúcar como se fizesse mal.
Nem ele nem o
refrigerante fazem
mal, o que faz mal é
o excesso", afirmou à
Folha de S. Paulo
neste mês Alexandre
Jobim, presidente da
Abir
(Associação
Brasileira
da
Indústria
de
Refrigerantes).
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REFIL
Além do aumento da taxação de refrigerantes, recentemente, Barros também defendeu o veto à oferta de
refil desses produtos em redes de fast-food. Segundo ele, a medida já está em negociação com associações da área.
"A França legislou sobre isso, e minha tese é que devemos caminhar nessa direção. Não havendo acordo, [devemos]
fazer a proibição por lei aprovada no Congresso Nacional", afirmou.
Por: NATÁLIA CANCIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS); Foto: BBC Brasil
Disponível em: http://www.bemparana.com.br/noticia/523068/ministro-paranaense-defende-mais-impostos-sobresucos-e-refrigerantes

Concluída a 3ª turma da oficina de sistema de gestão do PBF na saúde
Ocorrida no último dia 30 de agosto/17 a 3ª turma da Oficina de Sistema de Gestão do PBF na Saúde, em
Brasília/DF, nas instalações da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, contou com a participação de representantes de
coordenadorias Estaduais de 06 Estados (MT, TO, SP, MG, MS, PE) e 10 Municípios. Etapas anteriores e as
posteriores, busca e buscou atingir o máximo de gestões municipais e estaduais.
A capacitação serviu para preparar coordenadores/as e operadores/as de sistemas PBF, bem como teve
objetivo de produzir Multiplicadores/as.
“A capacitação serviu para tirar dúvidas em busca da melhoria dos índices de Mato Grosso, pois ainda que o
Estado tenha cumprido a meta pactuada no SISPACTO 2016, ainda temos muito que avançar, visto que em 2016
mais de 30 municípios não conseguiram atingir a mesma meta média do Estado. Acreditamos que tal capacitação,
custeada pelo IGD-E PBF, servirá para melhorar nosso relacionamento com os municípios prioritários, tendo como
objetivo final a melhoria da qualidade de vida de pessoas e famílias referenciadas não só da Assistência Social, como
também do Sistema Único de Saúde – SUS”. Disse o Assistente Social Aparecido Samuel de Castro Cavalcante –
Coordenador do PBF na Saúde em Mato Grosso.
A Oficina fora ministrada pela Equipe de Programas Estratégicos em Alimentação e Nutrição, parte
integrante da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição – CGAN, do Departamento de Atenção Básica – DAB Ministério da Saúde na pessoa da nutricionista e Mestre em Nutrição pela Universidade Federal de São
Paulo/UNIFESP, Maria da Penha Ferrer de Francesco Campos, responsável pelo Programa Bolsa Família na Saúde no
mesmo Ministério.
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Controle Social intensifica luta pelo Dia Nacional dos Celíacos
A luta por maior visibilidade à pessoa com doença celíaca tem sido destaque na agenda do Controle Social.
Nesta terça-feira (29/08), representantes do Conselho Nacional de Saúde (CNS) participaram do Fórum Parlamentar
de Gestores e da Sociedade Civil, na Câmara dos Deputados, em Brasília, para debater a criação de uma política
nacional e uma data oficial voltada à essa população.
O Projeto de Lei (PL) nº 6.166, propõe que seja instituída a Política Nacional de Apoio aos Portadores de
Doença Celíaca, já o PL nº 6.666, que visa instituir o Dia Nacional da Pessoa com Doença Celíaca, que deve ser
celebrado no dia 20 de maio, em todo o território nacional. Ambos os projetos são de 2016 e seguem em tramitação
na Câmara dos Deputados.
Segundo informações da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra), a doença
afeta cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Essas pessoas são intolerantes a glúten, podendo ser levadas a sérias
consequências quando consomem. No entanto, com a dificuldade para diagnosticar a doença, visto a diversidade de
sintomas, o número de celíacos pode ser ainda maior.
Em alguns casos, o diagnóstico correto pode demorar até dez anos, após a manifestação dos primeiros
sintomas. “Não é rara a queixa de muitos portadores adultos da doença que percorreram uma via sacra em busca do
diagnóstico. Isso só agrava o quadro deste indivíduo, fazendo com que ele fique cada vez mais debilitado com
consequências que, muitas vezes, não serão revertidas”, avalia a presidente da Fenacelbra, Elda Regina Galvão.
“Nós não somos números, somos pessoas. Só com dados estatísticos reais, poderemos sair dessa invisibilidade”,
avalia a conselheira nacional de saúde e presidente da Fenacelbra do Ceará, Cleoneide Pinheiros.
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
Para garantir que o diagnóstico da doença celíaca seja rápido e eficaz, a Comissão Intersetorial de
Alimentação e Nutrição (Cian) do CNS discutiu, em julho de 2017, durante reunião ordinária com representantes do
Ministério da Saúde, estratégias específicas para divulgação e aplicação do protocolo clínico da doença celíaca.
Segundo a coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa de Oliveira, entre
as estratégias de comunicação implementadas para divulgação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da
doença celíaca estão: incluir a doença celíaca na pauta da videoconferência com os estados, solicitar aos estados que
incluam o tema nas reuniões com os municípios, além de inserir o tema na pauta do Encontro Nacional da Rede de
Alimentação e Nutrição do SUS, marcado para novembro de 2016.
“O protocolo e o Dia do Celíaco são prioridades para nós. Precisamos que eles sejam, de fato, implantado no SUS
para que toda a população receba os cuidados necessários para a saúde”, afirma a conselheira nacional e
coordenadora da Cian, Zaíra Maria Tronco Salerno.

Saiba mais
A doença celíaca afeta o intestino delgado e interfere diretamente na absorção e nutrientes essenciais ao
organismo como carboidratos, gorduras proteínas, vitaminas, sais minerais e água. A doença autoimune é ativada
toda vez que o indivíduo consome alimentos que contenham glúten, como cevada e trigo. Entre os sintomas mais
comuns estão diarreia crônica, dor abdominal, depressão, osteoporose, abortos constantes, baixa estatura,
desnutrição com déficit de crescimento, vômitos, anemia, esterilidade, irritabilidade e doenças neurológicas.

Fonte: Assessoria de comunicação do MS.
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O que é a Doença Celíaca e como
está organizado seu cuidado no
Sus?
A Doença Celíaca (DC) é uma enteropatia crônica do
intestino delgado, de caráter autoimune, desencadeada pela
exposição ao glúten (principal fração proteica presente no trigo,
centeio e cevada) em indivíduos geneticamente predispostos.
Estudos de prevalência da DC têm demonstrado que
esta doença é mais frequente do que anteriormente se
acreditava, e sua frequência ainda é subestimada.
A falta de informação sobre a doença e dificuldade de
acesso aos meios diagnósticos reduzem as possibilidades de
tratamento adequado e consequente melhora clínica. Estudos
revelam que o problema atinge pessoas de todas as idades, mas
compromete principalmente crianças de 6 meses a 5 anos.
Também foi observada uma frequência maior entre mulheres,
na proporção de duas mulheres para cada homem. Outra
particularidade é o fato de a DC ser predominante entre os
indivíduos faiodérmicos, embora existam relatos de sua
ocorrência em indivíduos melanodérmicos. Devido ao caráter
hereditário, parentes de primeiro grau de celíacos devem ser
submetidos ao teste sorológico para sua detecção.
Há algumas medidas em vigor que tem por objetivo
proteger a população com doença celíaca dos riscos de ingerir
alimentos com glúten, uma vez que apresentam restrição ao
consumo deste. É obrigatório por lei federal (Lei nº 10.674, de
16/05/2003) que todos os alimentos industrializados informem
em seus rótulos a presença ou não de glúten para resguardar o
direito à saúde dos portadores de doença celíaca.
O SUS apresenta protocolo clínico de diretrizes
terapêuticas da doença celíaca, que é regido pela Portaria
SAS/MS nº 1149, de 11 de novembro de 2015. Acesse aqui o
PCDT da Doença Celíaca.
O Ministério da Saúde lançou uma série de posts
informativos sobre a doença celíaca com o objetivo de
sensibilizar usuários e profissionais.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
O diagnóstico da doença celíaca requer mudança de
atitude dos hábitos alimentares, uma reeducação
alimentar e cuidados no preparo dos alimentos.

Após
o
diagnóstico
clínico,
um
médico
gastroenterologista deve ser consultado e os exames
podem ser realizados pelo SUS – Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas da Doença Celíaca - Portaria
SAS/MS
nº
1.149
de
11/11/2015.
http://www.blog.saude.gov.br/cdpbjg

Estima-se que a doença celíaca afete 1 em cada 100
pessoas no mundo todo. O único tratamento é uma
dieta 100% sem glúten, ao longo da vida.
http://www.blog.saude.gov.br/cdpbjg
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Obesidade entre jovens brasileiros
quase dobra na última década
A obesidade não é apenas uma questão
individual. Está relacionada a toda uma cultura social de
alimentação e hábitos de vida. Já são quase 2 bilhões de
pessoas acima do peso em todo o mundo. Perto de 60%
da América Latina está nessa condição. No Brasil, um
recorte da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel 2016), do Ministério da Saúde,
aponta que na última década (2006-2016) a prevalência
da obesidade entre os jovens de 18 a 24 anos de idade
quase dobrou, passando de 4,4% para 8,5%.
O disparar da obesidade entre esses jovens não
chega a ser uma surpresa se considerarmos o quadro de
que 60,8% das crianças com menos de dois anos comem
biscoito ou bolacha, um alimento ultraprocessado rico
em gordura e açúcar - segundo dados do Erica. Ou seja,
uma cultura social que tem privilegiado alimentos
hipercalóricos desde a infância tem reflexo direto na
vida desses jovens adultos.
Esse é o caso de Matheus Henrique, de 20 anos.
Desde pequeno, ele sempre ingeriu grandes
quantidades de alimentos ultraprocessados como
refrigerantes, biscoitos e congelados. Aliado ao
sedentarismo, o excesso de peso se instalou logo na
adolescência. “Hoje, eu tenho consciência sobre o que
escolho para comer. Tenho consumido mais alimentos
naturais como frutas e verduras. É importante cuidar da
saúde e me sinto bem melhor, com mais disposição
depois que mudei minhas escolhas”, afirma.
Além dos jovens, a obesidade vem aumentando
em todas as faixas etárias. Isso despertou a
preocupação do Ministério da Saúde. “O governo
federal se comprometeu com a OMS (Organização
Mundial da Saúde) a tentar deter a obesidade no país. E
um dos principais documentos disponíveis e que apoia a
população, em especial os jovens de 18 a 24 anos, a
fazer escolhas mais saudáveis é o Guia Alimentar para a
População Brasileira”, destaca a analista técnica de
políticas sociais do Ministério da Saúde, Gisele Bortolini.
O Guia Alimentar para a População Brasileira é uma
fonte confiável de informações para auxiliar as pessoas
para escolhas mais saudáveis. Confira - Guia Alimentar:
Comida de verdade para uma vida mais saudável.
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-dasaude/52879-obesidade-entre-jovens-brasileiros-quase-dobra-na-ultima-decada
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Alimento ultraprocessados, gordura e açúcar em
excesso, hábitos sedentários. O índice de obesos está
cada vez maior. http://www.blog.saude.gov.br/uy9ajg

Faça de alimentos in natura ou minimamente
processados a base de sua alimentação. Conhece as
formas de processamento dos alimentos? Confira:

Bom dia! Que tal aproveitar a feira do fim de semana pra
garantir produtos mais saudáveis para a sua marmita?
https://goo.gl/gBDDtA
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Espaço dos Estados

Agosto Dourado no acre
O Agosto Dourado fomentado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre-SESACRE, deu-se com as mais diversas
atividades nos municípios. A abertura estadual organizada pela Divisão de Saúde da Criança e Aleitamento juntamente
com a Divisão de Alimentação e Nutrição, foi marcada por uma mobilização e ato público, na Praça da Revolução, que
contou com a presença de gestores de todas as áreas técnicas do Departamento de Atenção Primária, Políticas e
Programas Estratégicos, representantes do Banco de Leite da Maternidade Bárbara Heliodora, representantes do Comitê
Estadual de Aleitamento Materno, e autoridades locais.
Em sinal de comprometimento, as maternidades e as secretarias municipais de saúde também desenvolveram
atividades, quais sejam: capacitação de profissionais da Atenção Básica em aleitamento materno, em Sena Madureira;
palestra de sensibilização ao aleitamento materno para gestantes e nutrizes em Rodrigues Alves, Brasiléia, Bujari, Senador
Guiomard, Acrelândia e Capixaba; roda de conversa, em Xapuri.
O município de Rio Branco, capital, executou muitas atividades, algumas delas realizadas em parceria com a
Universidade Federal do Acre. O destaque fica para a abertura de Posto de Coleta de leite Humano (URAP HIDALGO DE
LIMA), e mamaço. Técnicos do Banco de Leite Humano e representantes do Comitê Estadual de Aleitamento Materno
também realizaram palestras com temas alusivos para alunos de escolas estaduais de nível médio.
O encerramento estadual do Agosto Dourado foi marcado por um ato, na manhã do dia 30 de agosto, na
Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.
Fonte: SESACRE

Sena Madureira - AC

Bujari - AC

UBS Luiz Gonzaga, Rio Branco - AC

SESACRE – Abertura oficial - AC

Rodrigues Alves - AC
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Creche de João Pessoa recebe selo nacional de qualidade da
alimentação infantil
As práticas educativas voltadas para a alimentação infantil do Centro de Referência da Educação Infantil (Crei)
Custódia Nóbrega, localizado em Mangabeira VI, acabou de receber importante reconhecimento em nível nacional. A
unidade de ensino da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), que atende crianças na faixa dos seis meses aos três
anos e onze meses, recebeu o segundo selo de qualidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
através da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional nas escolas de educação infantil.
A instituição de ensino, que já havia recebido o primeiro selo pelo tema correspondente a alimentação
complementar e prevenção da obesidade infantil, agora é reconhecida no tema que aborda os alimentos regionais
brasileiros, com a nota 10. De acordo com a diretora do Crei Custódia Nóbrega, Maria da Conceição, o selo é um
reconhecimento da política alimentar colocado em prática pela Prefeitura de João Pessoa nas unidades de ensino, e o
diferencial do Crei, segundo ela, são as práticas educativas.
“Nossa unidade trabalha educação alimentar envolvendo as crianças e todos os profissionais da escola.
Desenvolvemos atividades lúdicas que dialogam com a questão nutricional, o cardápio que segue a risca as orientações da
nutricionista da Rede Municipal de Ensino, com as cinco refeições diárias. E a gente fica muito feliz pelo reconhecimento
do selo e principalmente dos pais dos alunos, que nos relatam que, em casa, as crianças também praticam hábitos
alimentares saudáveis”, afirma. O objetivo da Jornada de Educação Alimentar é incentivar o debate e a prática das ações
no ambiente escolar e dar visibilidade àquelas já desenvolvidas nas
escolas públicas de educação infantil, tendo como tema norteador
a promoção da alimentação saudável e a prevenção da obesidade
infantil. Ao todo, o selo é conferido em seis temas. Com os dois
selos já garantidos, o Crei Custódia Nóbrega agora está na
expectativa da divulgação do terceiro tema, que corresponde a
prevenção e redução de perdas e desperdícios de alimentos.
“Mesmo a distância, disponibilizamos todas as informações
para o pessoal de Brasília fazer as avaliações, enviamos o material
de tudo que é colocado em prática aqui na unidade no que se
refere a alimentação das crianças, e isso também é muito
importante para conseguir a nota”, explica a supervisora do Crei
Custódia Nóbrega, Walcira Costa.
Fonte: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/creche-de-joao-pessoa-recebe-selo-nacional-de-qualidade-da-alimentacao-infantil/

De OLHO na

EVIDÊNCIA
A

O site da Vox publicou no dia 10 de agosto a matéria: ”Study: diet soda can really mess with your
metabolismo”. Devido às controvérsias sobre os edulcorantes, o neurocientista Dana Small da Universidade de Yale,
publicou um estudo na Current Biology com objetivo de mudar a percepção sobre os edulcorantes. O estudo
consistiu em testar cinco bebidas diferentes adoçadas com sucralose e maltodextrina em diferentes proporções
resultando nas seguintes calorias: zero; 37,5; 75; 112,5; 150. Os indivíduos consumiram cada bebida seis vezes no
período de semanas. Analisaram o comportamento da bebida no sistema de recompensa gerado no cérebro,
descobriram que é errado pensar em quanto mais caloria, maior a recompensa, pois a bebida que gerou a resposta
mais forte foi a de 75 kcal. Analisaram também a resposta metabólica do corpo, e o resultado foi que a bebida com
médio teor calórico obteve uma maior resposta que a de alto valor calórico. A explicação para esses resultados é que
quando a doçura e calorias são combinadas produz uma maior resposta metabólica e cerebral. O estudo sugere que
qualquer benefício ou dano que possa haver para adoçantes artificiais depende do contexto. Observou-se que uma
bebida dietética quando consumida isoladamente com o estômago vazio pode ser muito menos nociva do que se for
consumida com carboidratos como sanduíche ou um saco de batatas fritas. “Taste,” Small says, “can change the
metabolic fate of calories.”
Disponível em: https://www.vox.com/science-and-health/2017/8/10/16125654/study-diet-soda-can-mess-withmetabolism
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
'Obsessão por dietas estraga alimentação perfeita do brasileiro'
Obsessão por dietas da moda, por contagem de calorias e por "substituir uma comida pela outra"
são sintomas do nosso distanciamento da comida de verdade e da cozinha, diz a chef e apresentadora
Rita Lobo, que defende a importância do arroz com feijão como o "alimento perfeito" para o brasileiro.
A ex-modelo envolveu-se com comida 20 anos atrás, quando estudou gastronomia em Nova York, e
desde então popularizou-se com o site de receitas Panelinha (que deu origem a seis livros de culinária) e
como apresentadora de televisão (seu programa no GNT, Cozinha Prática, estreou neste mês a nona
temporada). Um dos projetos de Rita, de 42 anos, chama-se justamente Comida de Verdade, com
consultoria do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, órgão que criou o Guia
Alimentar da População Brasileira - documento oficial do Ministério da Saúde.
O Comida de Verdade ensina, em vídeos disponíveis no YouTube, a diferenciar comidas naturais (ou
"verdadeiras") das ultra processadas - que costumam ser ricas em conservantes, açúcares e sal, mas
pobres em nutrientes. Uma nova etapa do projeto começará em
novembro, voltada à introdução alimentar de bebês.
→ Acesse os vídeos do curso “Comida de verdade” no You Tube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx-RfqJiTFaqc8_ei1eHVBNB32hyP9aQ
"Comida de verdade é o que tem origem na natureza, seja animal ou
vegetal - todas as frutas, verduras, grãos, cereais, carnes - e derivados
desses alimentos, mas sem nenhum tipo de aditivo químico. E, para quem
mora no Brasil, não tem dieta melhor do que a brasileira", afirma Rita
Lobo, que conversou com a BBC Brasil a respeito de alimentação, dietas e
hábitos gastronômicos.
Rita traça paralelos entre a combinação clássica do Brasil - o "pê-efe"
(prato feito), com arroz, feijão e acompanhamentos - e famosas dietas
internacionais, como a mediterrânea, a japonesa ou a francesa.
"São centenas de anos (durante os quais) essa nossa dieta tem sido testada. Não é à toa que o arroz é
servido com o feijão. Falta um aminoácido no feijão que justamente o arroz tem, e juntos eles formam
uma potência nutricional que quase não precisa de mais nada."É comida de verdade. Mas olho no rótulo:
iogurte é leite e fermento lácteo. Se a lista de ingredientes da marca que você escolheu contiver esses
itens, feito. Vale colocar um pouco de mel, juntar com frutas frescas e secas e até com uma colherada de
geleia. E vale separar um copinho para preparar iogurte em casa!
Mas e quanto às calorias dessa combinação de carboidratos?
"Essa ideia das calorias é muito americana", critica.. "Como eles (EUA) não têm um padrão nacional
de alimentação, ficam tentando todo ano criar uma dieta nova - uma hora baseada em calorias, outra em
tirar gordura. E não é sustentável, porque ninguém consegue manter esse tipo de alimentação."
A apresentadora argumenta que "essa (contagem de calorias) é uma ideia que, no fundo, só é boa
para a indústria alimentícia, que vive dos modis mos nutricionais e criam produtos para atender essa
demanda com grande investimento de marketing".
Rita tampouco é adepta da ideia de "substituir isso por aquilo" popularizada pela chef Bela Gil e pela ideia de trocar um alimento
calórico por um menos calórico. Ficou famoso o tuíte de fevereiro de
Rita que, ao ser instada por um leitor a ensinar a preparar "maionese
de óleo de coco e iogurte", respondeu: "1) Isso não é maionese; 2)
Trate seu distúrbio alimentar". Compartilhado quase 2 mil vezes, o
tuíte rendeu tanto elogios por levantar o debate sobre comida real
quanto críticas por fazer menção ao sensível tema de distúrbios
alimentares.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
"É que as pessoas têm essa lógica de querer substituir, (por exemplo) o hotdog por salsicha de couve-flor, e
não é isso", explica Rita à BBC Brasil, ao ser questionada pela reportagem
sobre como ler rótulos dos alimentos para saber qual escolher.
"Substituição faz sentido quando a pessoa tem uma necessidade especial de
alimentação, caso dos diabéticos ou celíacos ou alérgicos a lactose. No
entanto, não é disso que as pessoas estão falando, mas sim de uma tentativa
de driblar a alimentação, sem cozinhar, e substituir o ruim pelo menos pior.
É um paliativo. O que funciona é não depender da comida ultraprocessada. (...)
É repensar a alimentação e voltar à comida de verdade, e, para isso, aprender
a cozinhar é uma ferramenta essencial para quem quer uma alimentação
saudável de verdade."
VARIAÇÃO
"A orientação para alimentação saudável é clara: variação é fundamental, porque cada ingrediente tem
uma composição nutricional única. O que é melhor, comer todos os dias salada com peixe ou num dia
comer peixe, no outro carne, frango, porco, arroz com feijão, lentilha?", questiona.
"É sempre melhor variar. No caso da dieta brasileira, a variação fica por conta das carnes e dos legumes.
Mas é excelente manter o arroz com feijão no prato para quem quer manter uma alimentação saudável
de verdade."
Para Carlos Monteiro, que é professor titular do Nupens e que participa do Comida de Verdade, o
padrão alimentar brasileiro "acerta no atacado" ao dar as diretrizes básicas de como deve ser nossa
alimentação no dia a dia, com espaço para variações.
Deixar de lado os ultraprocessados é importante, diz ele, porque "quando escolhemos nossos
alimentos, acabamos escolhendo um pacote".
"Por exemplo, ao usar o cubinho de caldo de carne, que tem muito sal e gordura não saudável, você
deixa de comprar a cebola, o alho, o louro. E daí você deixará de ter todos esses alimentos frescos em
casa. Você passa a adotar um outro padrão alimentar, e a indústria cria essa ideia de que ele é mais
conveniente. Também não gosto de dizer 'pode com moderação, uma vez por semana', porque isso
glamouriza (o alimento não saudável), como se ele fosse indispensável."
Na mesma linha, Rita Lobo argumenta que "fracassou" a ideia de que poderíamos comer bem
mesmo sem saber cozinhar. As populações foram ficando obesas à medida que foram se afastando da
cozinha
Rita Lobo: "A gente passou por um período em que acreditou que fosse possível viver de comida
comprada pronta, de macarrão instantâneo, e tudo bem. Só que o resultado disso, passadas cinco
décadas desse movimento começado nos EUA, é que as populações foram ficando obesas à medida que
foram se afastando da cozinha."
No Brasil, os dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam que um terço das crianças de
cinco a nove anos e um terço dos adolescentes de 12 a 17 anos têm excesso de peso. O sobrepeso
também atinge mais da metade da população adulta brasileira.
Monteiro explica que outro impacto dos
ultraprocessados sobre o peso é que os corantes e
saborizantes usados nos alimentos prontos
acabam modificando nosso paladar e eliminando
nosso autocontrole - nossa capacidade de
entender quando estamos satisfeitos.
Disponível
http://www.bbc.com/portuguese/geral-40969454

em:

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 10

Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 04/09/2017:
- 1.808.689 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 28,6% da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com setembro de 2016, estamos com menos cerca de 1.272.369 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 19,7 pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (28,6%): RJ, RS, SP, PR, BA, CE, PA, RO e PE .

Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 28/08/2017 por Unidade Federativa.
Meta
Crianças 6 - 59 meses

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas

Cobertura

AC

60.907

22.675

37,2%

AL

209.910

77.715

37,0%

AM

291.048

98.770

33,9%

UF

AP

55.682

19.567

35,1%

BA

813.880

153.550

18,9%

CE

501.780

100.307

20,0%

DF

101.332

31.948

31,5%

ES

97.441

30.317

31,1%

GO

223.404

82.370

36,9%

MA

493.617

170.843

34,6%

MG

251.962

144.938

57,5%

MS

74.890

28.138

37,6%

MT

117.020

66.679

57,0%

PA

580.483

134.634

23,2%

PB

223.325

96.062

43,0%

PE

522.713

143.267

27,4%

PI

190.877

72.739

38,1%

PR

107.169

12.906

12,0%

RJ

194.320

9.768

5,0%

RN

183.396

78.128

42,6%

RO

99.072

25.903

26,1%

RR

37.739

11.478

30,4%

RS

94.253

5.779

6,1%

SC

22.786

9.927

43,6%

SE

131.685

62.316

47,3%

SP

545.273

62.283

11,4%

TO

95.731

55.682

58,2%

BRASIL

6.321.695

1.808.689

28,6%

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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Saiu na Mídia

Reduzir gordura no coração pode diminuir risco de doenças
A perda de peso pode reduzir o risco de doenças no coração em pessoas obesas. A conclusão é de
pesquisa realizada na Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), com portadores de obesidade mórbida que
passaram por cirurgia bariátrica no Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP. O trabalho do médico Acácio
Fernandes Cardoso mostra que a redução de peso diminuiu a espessura da camada de gordura na
superfície do coração (gordura epicárdica), o que melhorou o funcionamento do órgão, podendo evitar
problemas futuros. O médico afirma que, nos últimos anos, pesquisadores apontaram que o aumento da
quantidade de gordura que envolve o coração foi associado a maior risco para o desencadeamento de
algumas doenças cardiovasculares. Entre essas doenças estão a fibrilação atrial (arritmia cardíaca que pode
provocar acidente vascular cerebral) e a doença coronariana (obstrução das artérias do coração que pode
levar ao infarto agudo do miocárdio).

Alterações

Os pacientes obesos e saudáveis também passaram por avaliações clínica, laboratorial e por um
ecocardiograma. “Este exame, que é o ultrassom do coração, avaliou a função cardíaca e a espessura da
gordura epicárdica”, explica o médico. “Nos obesos, a duração máxima da onda P e o diâmetro do átrio
esquerdo foram maiores e a função cardíaca foi menor do que nas pessoas sem obesidade. Todas essas
alterações foram relacionadas a uma maior espessura da gordura epicárdica observada nos obesos
mórbidos.”O estudo analisou 20 pacientes com obesidade mórbida e 20 com peso normal. “Os obesos que
não apresentam fatores de risco cardiovasculares representam cerca de 20% a 30% do total de pessoas
com obesidade mórbida”, aponta Cardoso. “Por meio da avaliação do eletrocardiograma foi medida a
duração máxima da onda P, a qual reflete de forma indireta o tamanho dos átrios do coração.”
Na segunda etapa do estudo, os pacientes obesos foram submetidos a cirurgia bariátrica e
acompanhados por um ano. “Eles passaram novamente pelo eletrocardiograma, avaliações clínica,
laboratorial e o ecocardiograma”, relata Cardoso. “Além da perda de peso corporal, houve uma redução
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significativa da gordura epicárdica, que esteve associada a uma relevante diminuição da duração
máxima da onda P e a uma melhora também considerável da função cardíaca.”
De acordo com o médico, a pesquisa comprovou que a espessura da gordura epicárdica é um fator
importante relacionado com a condição de risco cardiovascular da população de obesos. “Ela pode
colaborar para provocar alterações estruturais no coração que prejudicam seu funcionamento e podem
influenciar no risco desses pacientes para o desenvolvimento de doenças cardíacas”, observa. “Uma vez
que há redução de peso, a gordura epicárdica também diminui e essas alterações sofrem regressão, ou
seja, há uma melhora.”
A diminuição de peso e da gordura epicárdica, segundo o pesquisador, podem trazer benefícios que
precisam ser mais estudados, mas algumas observações já podem ser inferidas. “Ela pode reduzir o risco
de alguns tipos de arritmia cardíaca, especialmente a fibrilação atrial, além de reduzir a chance de o
paciente desenvolver insuficiência cardíaca”, conclui.
O estudo teve a colaboração do setor de Eletrocardiologia, da unidade de Cirurgia Bariátrica e do
setor de Ecocardiografia do HCFMUSP. A pesquisa é descrita na tese de doutorado do médico na FMUSP,
orientada pelo professor Marco Aurélio Santo. As conclusões do estudo também são apresentadas no
artigo Epicardial fat thickness correlates with P-wave duration, left atrial size and decreased left ventricular
systolic function in morbid obesity, publicado pela revista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases
em 1o de junho.
Fonte: Jornal da USP
Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/reduzir-gordura-no-coracao-pode-diminuir-risco-de-doencas/

Pesquisa preliminar da estratégia NutriSUS é apresentada em
Encontro de Nutrição da Prefeitura
Profissionais dos programas de Alimentação e Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)
participaram nesta quinta-feira, 31/8, do Encontro de Nutrição da Semsa, no Auditório Dr. Deodato de
Miranda Leão, na sede da secretaria, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul. O evento foi
parte integrante da programação do Dia do Nutricionista, comemorado na mesma data. No encontro
foram apresentados os dados preliminares da pesquisa “Impacto nutricional das crianças que estão
participando da Estratégia NutriSUS na cidade de Manaus”.
“Essa pesquisa faz parte de um trabalho que vem sendo feito sempre com a preocupação de
melhorar a qualidade de vida e a saúde da população de Manaus. Os resultados apontam a existência de
casos de crianças com sobrepeso e até obesidade. Isso tudo é um problema de saúde pública.
Principalmente, em relação às crianças porque poderão vir a desenvolver doenças crônicas como
hipertensão e diabetes. Nosso trabalho é exatamente prevenir e evitar que isso ocorra”, informou o
secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.
A pesquisa mostra o impacto da suplementação dos micronutrientes em pó que a Semsa vem
fazendo em cinco creches do município, sendo duas na zona Norte, duas na Oeste e uma na zona Sul.
Foram avaliadas 383 crianças na faixa etária de oito a 48 meses de idade. Do total, 51,1% eram do sexo
masculino e 48,9% do sexo feminino. O ponto de partida se deu a partir da coleta de sangue para a
realização de exames laboratoriais, para a dosagem de hemoglobina e hematócrito no início e no final da
suplementação. Ao final, será feita uma nova coleta para comparar os resultados e avaliar se houve
melhoria na situação das que apresentaram algum tipo de alteração nos exames.
“Com esse trabalho, a gente consegue ter uma noção de um problema de saúde pública que é
muito comum nessa faixa etária, e que pode ser tratado imediatamente, evitando, dessa forma,
complicações mais graves”, aponta Tânia Batista, chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa.
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A pesquisa já indicou crianças com anemia leve, além de outras com o estado nutricional
considerado de risco. Nesses casos, as crianças são encaminhadas para atendimento e acompanhamento
nas unidades de saúde nas áreas de abrangência das creches e continuarão recebendo a suplementação.
NutriSus

A estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó (NutriSUS) é
mantida pela Prefeitura de Manaus desde 2015 em um grupo de 785 crianças com idade entre 6 e 48
meses. O reforço consiste na adição de um sachê contendo 15 micronutrientes na alimentação das
crianças.

Fonte: Prefeitura de Manaus
Disponível em: http://www.manaus.am.gov.br/noticia/pesquisa-preliminar-da-estrategia-nutrisus-e-apresentada-em-encontro-de-nutricao-da-prefeitura/

