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No dia 31/01/2017 a CGAN realizou sua oficina de Planejamento
Estratégico de 2017, tendo como objetivos (1) Planejar coletivamente as
prioridades de agendas, identificando fatores internos e externos que
pudessem potencializá-las ou enfraquecê-las e (2) encontrar mecanismos de
comunicação para ampliar a capacidade de alcance das agendas da
Coordenação. Tomaram-se como base para identificar as ações prioritárias da
Coordenação as 11 prioridades do Ministro da Saúde, os 11 objetivos
estratégicos do Departamento de Atenção Básica e as 15 Metas e Iniciativas do
Plano Plurianual do Governo. Foram exibidos vídeos curtos elaborados por
pesquisadores e outros parceiros com dicas para a CGAN sobre que ações
consideravam estratégicas para o ano de 2017.
O produto da oficina foi uma matriz com a definição de 11 ações
prioritárias para desenvolvimento durante o primeiro semestre, sendo
destacada a construção de estratégias para melhorar a comunicação com
estados e municípios e ferramentas de apoio aos novos gestores de saúde.
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Atualização Cadastral das Referências dos Programas de
Alimentação, Nutrição e Promoção da Saúde.
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição com o objetivo de fortalecer a rede de comunicação entre
as três esferas de governo está disponibilizado um formulário eletrônico – FormSus para atualização e cadastro das
referências regionais e municipais dos Programas de Alimentação, Nutrição e Promoção da Saúde. Solicitamos o
apoio de todos na divulgação para os gestores municipais de saúde.
Reforçamos as Referências Estaduais o contato com as Secretarias Municipais de Saúde para realizarem
atualização dos dados cadastrais (em especial nome, telefone e e-mail do Coordenador Municipal do SISVAN), com
vistas a facilitar a comunicação com os municípios. Na última tentativa de contato com os Coordenadores Municipais
do SISVAN, foram identificadas diversas pessoas que não exerciam mais essa função, mas ainda continuavam
cadastrados como tal no sistema.
Segue o Link: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=29788

Guia para a Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e
Nutrição e de Promoção da Saúde na Atenção Básica.
Este documento tem por finalidade apoiar os gestores e profissionais que atuam na coordenação dos
programas do Ministério da Saúde voltados para a promoção da saúde e atenção nutricional na Atenção Básica, com
um breve resumo dos principais programas do Ministério da Saúde relacionados a essas temáticas, descrevendo
seus objetivos, as referências legais (decretos, portarias), os materiais de apoio, cursos relacionados e sistemas de
informações vinculados. Desta forma, fortalecer a Política Nacional de Alimentação e Nutrição no País.

Em breve estará disponível no site do Departamento de atenção básica. Interessados podem solicitar a
versão em PDF pelo e-mail: cgan@saude.gov.br
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EVIPNET realiza segunda chamada pública de apoio a projetos
Estão abertas as inscrições para a segunda Chamada Pública de apoio a projetos de tradução do
conhecimento da Rede para Políticas Informadas por Evidências até 24 de fevereiro de 2017.
A chamada vai selecionar até dez propostas de relevância para o SUS e que utilizem a metodologia adotada
pela EVIPNet Brasil, as ferramentas SUPPORT (SUPporting POlicy relevant Reviews and Trials), na elaboração dos
produtos. Cada projeto vai receber financiamento no valor de 50 mil reais, mediante Carta-Acordo com a
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).
A Rede para Políticas Informadas por Evidências - EVIPNet Brasil - é uma iniciativa da Organização Mundial
de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde que apoia o desenvolvimento de políticas públicas de saúde, por meio do
uso sistemático e transparente dos resultados de pesquisas científicas.
Inscrições: de 23 de janeiro a 24 de fevereiro em http://portal2.saude.gov.br/sisct
Edital e mais informações: http://brasil.evipnet.org/edital-da-ii-chamada-publica-evipnet-brasil/
Instrutivo
carta-acordo
OPAS:
http://brasil.evipnet.org/wpcontent/uploads/2016/12/InstrutivoCartaAcordoNovembro2016.pdf
Contato: evipnetbrasil@saude.gov.br

ANVISA divulga nova data para receber contribuições para
agenda regulatória 2017 - 2020

O prazo para participar da agenda regulatória (AR) da Anvisa foi prorrogado! As contribuições poderão ser
enviadas até o dia 10 de março de 2017.
A Agenda Regulatória é a seleção dos assuntos prioritários que demandam alguma intervenção regulatória
por parte da agência. Portanto, a AR 2017 - 2020 corresponde ao que será discutido e tratado nos próximos quatro
anos. O diálogo com a sociedade civil serve para identificar problemas nos diversos campos de atuação da ANVISA.
Serão ouvidos representantes do governo, profissionais de instituições de ensino e pesquisa, profissionais de saúde,
representantes de indústrias e estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária e todo tipo de cidadão, consumidor e
usuário desses produtos e serviços. Os temas de atuação regulatória são aqueles que descrevem assuntos sujeitos à
atuação regulatória da ANVISA. Basicamente é onde (produtos e serviços) e como (regularização, fiscalização,
monitoramento, etc) ela atua. Para contribuir basta acessar o formulário da ANVISA e opinar sobre os temas
prioritários no link: http://portal.anvisa.gov.br/saiba-mais2
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Programa Bolsa Família na Saúde
O Sistema de Gestão do PBF na Saúde fechou no dia 27/01/2017 para inserção dos dados da 2ª vigência
de 2016 e, no momento, os dados finais se encontram em fase de consolidação para posterior divulgação.
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 02/01/2017:
- 3.258.099 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 51,2% da
meta de crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com DEZEMBRO/2015, estamos com menos cerca de 61 mil crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 4,2 pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (51,2%): RJ, RS, SP, PR, PA, AM, MS, MA, AP, BA,
RR.
Abaixo a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 02/01/2017 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

Crianças de 6 a 59
meses suplementadas

60.907
209.910
291.048
55.682
832.511
501.780
101.332
97.441
223.404
493.617
256.433
74.890
117.733
580.980
223.325
528.614
190.985
113.408
194.320
183.585
99.072
37.739
86.465
23.897
137.154
547.561
95.731
6.359.524

40.518
124.057
118.025
25.431
400.280
323.736
85.260
66.152
177.545
217.318
192.429
32.747
66.997
216.323
115.953
379.979
102.906
38.273
30.936
107.767
56.236
18.317
14.518
17.428
86.610
130.019
72.339
3.258.099

Percentual de
crianças
suplementa-das
66,5%
59,1%
40,6%
45,7%
48,1%
64,5%
84,1%
67,9%
79,5%
44,0%
75,0%
43,7%
56,9%
37,2%
51,9%
71,9%
53,9%
33,7%
15,9%
58,7%
56,8%
48,5%
16,8%
72,9%
63,1%
23,7%
75,6%
51,2%
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Reuniões e Agendas Estratégicas

Videoconferência com os estados do Amazonas e Amapá
Dando seguimento nas capacitações programadas para a implementação da Estratégia de fortificação da
alimentação infantil com micronutrientes em pó – NutriSUS, no dia 09 de fevereiro, às 10 horas (horário de Brasília),
será realizada uma videoconferência com os representantes das Coordenações Estaduais de Alimentação e Nutrição
dos Estados do Amazonas e Amapá.

Roda de Conversa CGAN: Pesquisas na área de alimentação
e Nutrição
No dia 10/02, as 14:00h, na sala Henfil, do Ed. Premium, serão apresentados os resultados de pesquisas
realizadas na área de alimentação e nutrição desenvolvidas por trabalhadoras da CGAN durante a pós-graduação.
São elas: “Alimentação e nutrição na atenção básica do Brasil: uma análise a partir da academia, das equipes e da
gestão”, por Tatiane Nunes Pereira; “O nutricionista e o cuidado aos indivíduos com excesso de peso na Atenção
Básica do Distrito Federal”, por Ana Luisa Souza de Paiva e “Análise sobre a implementação da PNAN em municípios
brasileiros” por Ana Carolina Lucena Pires.

Saiu na Mídia

Rótulos terão que incluir alerta sobre lactose
Rótulos de todos os alimentos e bebidas industrializadas terão que apresentar, em até dois anos, alertas
sobre a presença de lactose na composição dos produtos. A decisão, que estabelece critérios e prazo para a nova
advertência nos rótulos, foi tomada nesta terçafeira (31) pela Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária).
A medida ocorre após o governo
sancionar, em julho de 2016, uma lei que já
obrigava que o alerta fosse inserido. A
justificativa é o aumento no diagnóstico de
pessoas com intolerância à substância, um
açúcar presente no leite. Faltava, porém,
regulamentar como essa advertência seria feita.
Agora, a nova norma prevê que alimentos
tragam três tipos de alerta, a depender da
quantidade de lactose nos produtos.
Assim, produtos com quantidade de
lactose maior que 100 mg por 100 g devem ter,
logo abaixo da lista de ingredientes, a inscrição "contêm lactose". Já aqueles que tiverem menos que 100 mg a cada
100 g devem apresentar a inscrição "isento de lactose" ou variações, como "0% lactose", "sem lactose" ou "não
contêm lactose".
Há ainda um terceiro alerta, válido para a indústria de alimentos para dietas especiais ou com restrição de
lactose. Neste caso, o produto poderá apresentar, conforme a quantidade, o alerta de "isento de lactose" ou "baixo
teor de lactose". Para que isso ocorra, a quantidade da substância deverá ser de 100 mg ou até 1 g por 100 g.
Segundo a gerente geral de alimentos da Anvisa, Talita Lima, as medidas consideram estudos de avaliação de
risco e a "variedade de pessoas que têm intolerância à lactose".
"Não existe um valor fixo para intolerância à lactose. Fizemos uma avaliação de risco com base na dieta
brasileira e vimos então que esses 100 mg [de referência] não trariam risco à saúde", diz.
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Ainda de acordo com a gerente, a norma segue modelo adotado em alguns países europeus, como
Alemanha e Eslovênia. Já o modelo de inserção no rótulo é semelhante ao já aprovado pela Anvisa para ingredientes
que podem causar alergias, o qual também previa um alerta, em negrito e caixa alta, após a lista geral de
ingredientes.Apesar do modelo similar, as duas normas atendem a públicos diferentes, diz Lima. "A alergia é mais
severa. Ela pode levar a óbito e os efeitos são mais graves. A intolerância está mais relacionada a desconfortas
gastrointestinais." Embora a lei que prevê o alerta nos rótulos sobre a presença de lactose estivesse prevista para
entrar em vigor neste mês, o consumidor deve encontrar a mudança nas embalagens só em 2019.
Segundo a Anvisa, o novo prazo atende reivindicação da indústria de alimentos e fornecedores, que alegam
alto custo para a mudança e pouco tempo para adaptação.
Fonte:
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/01/1854515-rotulos-de-alimentos-terao-que-alertarsobre-lactose-decide-anvisa.shtml

Medidas usadas como referência para avaliar a saúde do
bebê estão prestes a mudar
O padrão de avaliação de crescimento e desenvolvimento fetal no Brasil vai mudar. Estudo Coordenado
pela Organização Mundial de Saúde vai adaptar esses padrões à realidade de cada país. No Brasil a pesquisa está
sendo conduzida para UNICAMP.
A OMS tem tentado atualizar as medidas de cabeça, abdomen e tamanho do fêmur em
ultrassonografias para indicar uma estimativa de peso do feto. Atualmente o padrão utilizado para aferir se o bebê
está apresentando um crescimento adequado durante a gestação considera medidas de bebês americanos, que
frequentemente, apresentam um tamanho maior do que os brasileiros. Isso implica que pode estar havendo uma
hiperestimativa de bebês considerados com algum atraso no seu crescimento, quando, na realidade, poderia haver
outra interpretação a depender do padrão utilizado. Assim, se faz necessário que haja a utilização de padrões mais
adequados à realidade brasileira.
Apesar das mudanças nas medidas serem pequenas, ou seja a diferença entre o peso em semanas
ser de 50 a 80g para mais ou para menos, o resultado pode trazer implicações práticas e clínicas, pois uns poucos
gramas podem indicar se o bebê será avaliado com crescimento adequado ou insuficiente, tendo medidas diferentes
a serem tomadas a depender do diagnóstico.

Fonte: Bom dia, Brasil.
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Cuidar da alimentação é fundamental para prevenir a
hipoglicemia
Manter os horários das refeições, não
pular refeições, tentar não variar muito os tipos
e as quantidades de alimentos em cada refeição.
Como fazer? Comer de três em três horas
(quando estiver usando insulina em esquema
fixo ou hipoglicemiantes orais), comer antes das
atividades físicas (inclusive relação sexual).
Quando fizer exercício, se for pouco intenso,
comer pouca quantidade (uma fruta, um copo
de leite); se o exercício for intenso, comer mais
do que isso (por exemplo, um copo de leite +
fruta ou um sanduíche pequeno, etc). Se estiver
usando insulina, quando for fazer exercícios que
mexam muito as pernas, aplique insulina nos
braços; se também for mexer muito com os
braços, aplique insulina na barriga.
Esses cuidados são muito importantes
para evitar a queda de açúcar (hipoglicemia),
que se manifesta com sensação de tremores, fraqueza, fome, suor frio, nervosismo e/ou sonolência, dificuldade de
raciocínio, confusão mental, agressividade ou desmaio. As orientações são do Manual "Diabetes - O que fazer em
situações Especiais", do Dr. Walter J. Minicucci endocrinologista, e médico assistente da Disciplina de Endocrinologia
e Metabolismo da Unicamp (São Paulo), que o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia (Cedeba) está
divulgando para ampliar os conhecimentos dos diabéticos no Verão, tempo de mais viagens, férias e mudança de
rotina.
Em geral, os sintomas da hipoglicemia acontecem ao mesmo tempo e ocorrem quando a glicemia está
abaixo de 50 a 60mg/dl. O que fazer? Se a pessoa estiver acordada, tomar um copo de suco de fruta com açúcar ou
refrigerante não dietético, ou água com açúcar, ou chupar duas a quatro balas não dietéticas. Se a pessoa estiver
desmaiada ou em coma: colocar açúcar ou mel (uma colher das de sopa cheia) entre a bochecha e os dentes.
Massageie a bochecha, provocando aumento de saliva, que derreterá o açúcar e fará com que ele seja engolido mais
rapidamente. Não dê líquidos, não a force a abrir a boca. Quando a pessoa estiver acordando, dê suco de fruta,
refrigerante não dietético ou leite com pão ou bolachas.
Em pessoas que tenham hipoglicemias noturnas frequentemente, deve - se prevenir outra pessoa, que
durma no mesmo quarto ou perto, sobre como agir em uma crise forte. Se tiver dúvida quanto à glicemia estar alta
ou baixa, tratar como se fosse hipoglicemia. Prefira sempre usar açúcar ou mel. Se a pessoa com diabetes estiver
acordada, também pode-se usar algum líquido açucarado (refrigerantes não dietéticos ou sucos de frutas
concentrados). Após comer o recomendado, espere 10 a 15 minutos; se ainda estiver com os sintomas de
hipoglicemia, coma mais um pouco. Os sintomas passam, em geral, em 10 a 15 minutos. Se tiver condições, meça a
glicemia (com glicosímetro), após comer. "NÃO AGUENTE A CRISE SEM COMER. ISTO É DANOSO PARA SUA SAÚDE".
Se a crise tiver sido muito forte, avise o seu médico.
Após a crise de hipoglicemia, às vezes, ocorre aumento exagerado da taxa de açúcar no organismo. Isto
acontece, principalmente, quando se demora a combater a hipoglicemia, preferindo "aguentar a crise" ao invés de
comer, ou quando se exagera na comida para tentar se livrar logo da crise. Avise seu médico se as crises forem
frequentes. Marque o horário da ocorrência dessas crises. Em caso de crises frequentes, quando for dirigir, evite
trajetos longos. Sempre que for dirigir por muito tempo, meça a glicemia antes e após duas horas de viagem.
Quando for dirigir por muito tempo, leve algum carboidrato para comer - uma banana ou maçã, ou bolachas - e
sempre tenha um sachê de mel ou de glicose. Agir da mesma maneira quando for realizar tarefas perigosas.
Amanhã (quarta-feira), o Cedeba continua divulgando os cuidados que os diabéticos devem ter em situações
especiais, enfocando a atenção que deve ser dada aos pés.
Fonte: http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52293&catid=579&Itemid=50218
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Nutricionista cria grupo de emagrecimento funcional em Curitiba
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que a obesidade é um dos maiores problemas de
saúde pública no mundo. As estimativas apontam um crescimento preocupante no número de pessoas obesas,
sendo que para 2025 a projeção é que cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso. No Brasil, a
obesidade também vem crescendo e os números mostram que mais de 50% da população está acima do peso. Na
região Sul o índice é de 56%. O crescimento de pessoas com sobrepeso tem sido gradual com o passar das décadas.
Em 1975 eram 105 milhões para 641 milhões em 2014.
A nutricionista funcional e coach de emagrecimento e qualidade de vida, Yasmim Amorim, explica que a
obesidade é uma grande preocupação, pois quando a pessoa está com excesso de peso pode desenvolver diversas
doenças, desde cardiopatias até o câncer. Pensando nessas pessoas, a especialista idealizou o Grupo de
Emagrecimento Funcional que irá promover o bem-estar, além de conscientizar sobre a importância de manter
hábitos saudáveis. O primeiro grupo começará no dia 08 de fevereiro, em Curitiba. "O objetivo é que todos consigam
perder entre quatro e oito quilos durante os três meses de encontros. No entanto, o mais importante é lembrar que
trata-se de um grupo motivacional, pois a falta de foco e comprometimento são os principais vilões das dietas,
principalmente quando elas são extremamente restritivas, fazendo com que as pessoas desanimem muito fácil e
desistam do processo."
Além das dicas nutricionais, os participantes do grupo também contarão com o auxílio de uma psicóloga,
consultora de imagem e aulas de treinamento funcional ao ar livre. "Realizaremos um trabalho que visa acima de
tudo a conscientização. As pessoas se importam muito com os números que aparecem na balança, mas devem se
preocupar na realidade com a composição do peso, o que é gordura ou massa muscular, por exemplo. Queremos
ajudar na busca do equilíbrio pessoal, fazendo com que esses novos hábitos sejam incorporados definitivamente na
vida de cada um", ressalta.
Com a correria diária, as pessoas optam por alimentos mais fáceis, como os fast-foods e esquecem dos
nutrientes necessários para manter uma dieta saudável. Existem dias onde a dieta pode "falhar", mas é preciso
cuidado para não virar rotina. O importante é ter a consciência dos benefícios de uma dieta balanceada. "A
conscientização é o primeiro passo para começar uma mudança verdadeira, sempre respeitando a individualidade
de cada um. Seguir dietas da internet ou da moda, podem causar o efeito oposto ao desejado, por isso é
fundamental buscar um especialista que indique o melhor para cada pessoa", finaliza Yasmim.
Fonte:
https://noticias.terra.com.br/dino/nutricionista-cria-grupo-de-emagrecimento-funcional-emcuritiba,701b9db7da8c639959a6c998362a4a7dkyjx1zlu.html

Dia Mundial do Câncer alerta para importância do diagnóstico
precoce
No Dia Mundial do Câncer, lembrado neste sábado (4), entidades médicas alertam para ampliação de
campanhas para o diagnóstico precoce da doença e que a população não negligencie os sintomas.
O câncer é a segunda causa de morte no mundo. Estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta a
ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de câncer no Brasil em 2016-2017, dos quais cerca de 180 mil serão de
pele não melanoma. Os cânceres de próstata (61 mil) em homens e mama (58 mil) em mulheres também serão os
mais frequentes. Às vésperas de completar 35 anos e após duas gestações, Cristiane Souza da Silva Félix viu
interrompido o desejo de uma cirurgia para redução de abdômen ao descobrir um câncer de mama.
A descoberta foi apontada em exames de rotina, entre os quais uma mamografia. O câncer foi descoberto
precocemente e pôde tratá-lo a tempo.
"Se minha médica não fosse alguém prudente, porque é muito importante isso. Muitas vezes, o médico
insiste nesse exame [mamografia] só aos 40 anos e ela fez de forma prudente, recomendando primeiro exames de
saúde para depois pensar em cirurgia", contou Cristiane, que passou pelos processos de quimio e radioterapia.
Sete anos depois, Cristiane está fazendo exames de dois em dois meses, e tomando medicação até
completar dez anos de operação.
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Em outubro, o Palácio do Planalto, prédios públicos e
monumentos do país receberam iluminação cor-de-rosa para a
campanha de prevenção do câncer de mamaArqjuivo/Valter
Campanato/Agência Brasil
Cristiane não fez a abdominoplastia, mas criou a
Associação Mulheres Vitoriosas, que presta assistência a
mulheres mastectomizadas (que tiraram a mama), no município
de Campos dos Goytacazes, norte fluminense. "Das 500
mulheres a que eu presto assistência hoje, 75% têm menos de
40 anos e o número de pacientes mastectomizadas tem sido
muito grande abaixo dos 40 anos".
O oncologista Ronaldo Corrêa, editor científico da Revista Brasileira de Cancerologia do Inca, destaca que as
campanhas devem abordar todos os tipos da doença e não apenas os mais comuns, como os de próstata e mama.
"Acho que é muito pouco em comparação a outros países, em especial os desenvolvidos", disse.
Já o presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC), Robson Moura, afirma que o cigarro é o
principal fator de risco para o câncer. "É, individualmente, o principal agente causador de morte no mundo, tanto
das doenças cardiovasculares, como está associado ao câncer de pulmão, de laringe, boca, esôfago, estômago.
Também os alimentos constituem um fator de risco. "Carnes vermelhas estão muito associadas ao risco de câncer de
intestino". Já carnes salgadas ou defumadas e os embutidos têm substâncias que aumentam o risco de câncer de
estômago.
Segundo o presidente da SBC, apenas 15% dos cânceres têm um fator genético significativo, como o câncer
de mama. Moura destacou também que alguns tipos de câncer, como o ósseo, são mais comuns em adolescentes do
que em pessoas idosas por estar relacionado ao processo de crescimento. Não impede que um adulto possa ter
câncer ósseo", disse. De acordo com Moura, mulheres na menopausa têm um risco maior de câncer de mama, que
tende a diminuir a partir dos 70. Já o câncer de estômago tem incidência maior acima dos 50 anos. Moura lembrou
que também as crianças têm cânceres, em geral hematológicos, como leucemia.
No próximo dia 10, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançará no Inca a campanha deste ano, que tem
como tema o combate ao câncer infanto-juvenil. Será divulgado estudo que, pela primeira vez, trará dados sobre a
incidência do câncer e principais tumores na faixa etária de 5 anos a 19 anos. O ministro irá inaugurar ainda a ala de
pediatria oncológica do Inca.
A campanha mundial da União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) foca, no triênio 2016/2018, na
temática “Eu Posso. Nós Podemos”, englobando ações individuais e coletivas para diminuir o risco de ter câncer.
Entre as ações individuais, cita uma alimentação saudável, não fumar, não consumir álcool em excesso, ter uma
atividade física regular. As estratégias coletivas vão desde a promoção de hábitos saudáveis no ambiente de
trabalho, como subir escadas para diminuir o peso e evitar o consumo de cigarro, até cobrar das instituições públicas
melhores serviços de saúde, melhor acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer, entre outras. "A ciência já tem
conhecimento suficiente para dizer que se eu não fumar, não consumir álcool em excesso e manter um peso ideal,
praticamente reduzo em quase 50% a chance de ter um câncer", disse Ronaldo Corrêa.
Ronaldo Corrêa estimou que nos próximos 20 ou 30 anos o número de casos aumente por causa do
envelhecimento, que é um dos principais fatores de risco para câncer. "Quanto mais velha a população, maior a
probabilidade de aquela população ter câncer". Nos países desenvolvidos, a população já envelheceu há 30 ou 40
anos, por isso a incidência de novos casos de câncer tende a ficar estável ou diminuir.
No Brasil, além de a população jovem estar envelhecendo e ter se tornado prioritariamente urbana, nos
últimos 20 anos, está sujeita a fatores de risco, como poluição, sedentarismo, excesso de peso, alimentos fast food.
Corrêa, no entanto, diz que as taxas de mortalidade precisam diminuir, relacionadas à melhoria dos sistemas
de saúde e comprometimento da sociedade. "Quanto mais uma sociedade avança em questões que não são
somente o setor saúde, mas no emprego, Previdência Social, educação, transporte, habitação, meio ambiente, o
setor saúde avança alinhado com esses avanços da sociedade e a resposta na redução da mortalidade é muito
maior". Ele lembra que o Brasil já teve conquistas nessa área. Na década de 1950, por exemplo, a sobrevida média
dos indivíduos com câncer atingia 30%, 40%. Hoje em dia, supera 80%.
Fonte:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/dia-mundial-do-cancer-alerta-para-importancia-dodiagnostico-precoce
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Calendário
Próximos eventos e Datas Importantes
Fevereiro
04.02 - Dia Mundial do Câncer (OMS)
05.02 - Dia Nacional da Mamografia
05.02 - Dia da Papiloscopia
07.02 – Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas

Frase da Semana: "Se você traçar metas absurdamente altas e falhar, seu fracasso será muito melhor
que o sucesso de todos" – James Cameron, cineasta

