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Com vistas a aprimorar as estratégias de comunicação, a
Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição realizará uma agenda de
videoconferências mensais com as Referências Estaduais de Alimentação e
Nutrição, Coordenadores estaduais dos Programas Saúde na Escola e
Academia da Saúde.
A primeira videoconferência que integrou o calendário anual foi
realizada na data de 02 de março de 2017, em dois momentos (2h cada)
considerando o fuso horário de alguns estados: às 10h e às 15h.
Na ocasião, reforçou-se a importância de divulgação e
acompanhamento do preenchimento do Formsus de atualização de
contatos dos coordenadores dos programas e destacou-se que o recurso
da Portaria nº 55/GM/MS, de 06/01/2017 (FAN para municípios com
população entre 30.000 e 149.999 habitantes) já foi pago. Também foi
informado foram intensificadas as medidas para estabelecer a integração
entre o e-SUS Atenção Básica e o Sisvan e todos os registros individuais
identificados com o Cartão Nacional de Saúde no e-SUS AB (competências:
setembro/2015-dezembro/2016) já foram incorporados à base do Sisvan,
podendo ser acessados nos relatórios desse sistema (competências
anteriores estão sendo incorporadas gradativamente); e que há alguns
materiais disponíveis e que as referências devem confirmar interesse em
recebê-los, atualizando endereço.
Em relação aos Programas Saúde na Escola e Academia da Saúde,
aguarda-se o lançamento da Portaria do PSE para abertura da adesão, que
terá, no mínimo, quatro meses para ser realizada, e ainda não há tema
definido para a Semana Saúde na Escola; e foram apresentadas
consequências para o Programa Academia da Saúde decorrentes da
publicação da Portaria nº
381/GM/MS, de 6/02/2017,
que
dispõe
sobre
as
transferências, fundo a fundo,
de recursos financeiros de
capital ou corrente, do
Ministério da Saúde a
Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de obras de construção, ampliação e
reforma.
A próxima videoconferência está agendada para a data de 30 de
março. E as demais seguirão o seguinte calendário preliminar:
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VIGITEL 2017: Inquérito telefônico começou a ser feito em todo o
país

Desde 2006, o Ministério da Saúde realiza, por telefone, o inquérito Vigitel para traçar um panorama dos
comportamentos de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) nas capitais dos 26 estados brasileiros e
no Distrito Federal. As entrevistas telefônicas são realizadas anualmente em amostras da população adulta (18 anos
ou mais) residente em domicílios com linha de telefone fixo. Entre os fatores de risco monitorados estão: inatividade
física, baixo consumo de frutas e hortaliças, tabagismo e consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Ainda, são
investigadas as prevalências de diagnóstico médico de hipertensão arterial e diabetes, e a realização de exames
como mamografia e papanicolau.
O Vigitel possibilita o conhecimento da frequência e distribuição dos indicadores para cada ano e sua
evolução anual e, dessa forma, representa uma fonte de dados importante para o planejamento, monitoramento e
ajustes nas políticas públicas de saúde. Como exemplo, temos que os resultados do Vigitel embasaram a elaboração
do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011–2022,
e subsidiam, desde então, o monitoramento periódico das metas propostas no mesmo. O Vigitel, dentro do sistema
de vigilância, apoia também o monitoramento das metas do Plano Regional de DCNT (Organização Pan-Americana
da Saúde - OPAS) e do Plano Global para o Enfrentamento das DCNT (Organização Mundial da Saúde).
As ligações para a edição do Vigitel 2017 foram iniciadas no dia 26 de janeiro, após treinamento da equipe
de entrevistadores da empresa responsável. A empresa contratada tem sede em Belo Horizonte/MG e as ligações
são feitas em diferentes dias e horários da semana, incluindo o período noturno (até 21h), sábados e domingos,
durante todos os meses do ano.
Escolha dos números - O processo de amostragem é iniciado com o sorteio de números telefônicos fixos a
partir dos cadastros de telefones existentes nas capitais do país com
base no cadastro eletrônico de empresas telefônicas. A próxima etapa é
identificar, entre as linhas sorteadas, aquelas que são elegíveis. São
consideradas não elegíveis as linhas: que correspondem a empresas; não
existem ou se encontram fora de serviço; ou não atendem a seis
tentativas de chamadas feitas em dias e horários variados, podendo
corresponder a domicílios fechados. As linhas consideradas elegíveis
passam por uma segunda etapa da amostragem do inquérito, com
sorteio de um dos moradores adultos no domicílio para responder ao
questionário.
Se você recebeu a ligação para participar da pesquisa, saiba que
o Vigitel foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do
Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, e que mais
informações podem ser obtidas no Disque Saúde (136).

Para saber mais da pesquisa e conhecer os resultados dos anos anteriores,
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/671-secretariasvs/vigilancia-de-a-a-z/doencas-cronicas-nao-transmissiveis/17908-o-que-e-o-vigitel

Fonte: Texto extraído do Blog da Saúde/Ministério da Saúde
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-sus/52354-vigitel-2017-inquerito-telefonico-comecou-a-ser-feito-em-todo-o-pais

acesse:
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Redenutri divulga novo vídeo no ar:
Prevenir a obesidade infantil
Para dar início à discussão deste mês sobre
obesidade infantil, a RedeNutri divulga o vídeo "Prevenir a
obesidade infantil" elaborado pela Rede Nacional Primeira
infância. Quase 10% das crianças na América Latina estão
obesas, e a obesidade infantil é uma doença grave, com
elevada possibilidade de persistência na vida adulta, além de
estar associada a outras doenças não transmissíveis, ainda
em idades precoces.
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Saiu no Twiter do Ministério da Saúde
@minsaude “Dietas da moda”, que prometem redução de
peso rápida e s/ sacrifícios, são dissociadas de saúde e
nutrição.

@minsaude Confira algumas dicas para ajudar a substituir o
sódio por opções mais saudáveis.

O vídeo apresenta as principais causas da obesidade
infantil e os riscos à saúde, além de dicas para prevenir e
tratar essa doença, desde o pré-natal adequado, passando
pelo incentivo à amamentação exclusiva nos seis primeiros
meses de vida e amamentação complementada até pelo
menos os dois anos de idade, o uso controlado de
videogames e eletrônicos, fazer as refeições à mesa e
consumir alimentos naturais, praticar exercícios físicos
regulares e brincar ao ar livre. Considerando a complexidade
da obesidade infantil, as suas soluções também devem ser
complexas e focadas em diversos componentes. Assim, além
das formas para prevenir a obesidade infantil apresentadas
no vídeo, podemos citar outras estratégias de prevenção que
estão relacionadas à implementação de programas que
incentivem a alimentação saudável e reduzam o consumo de
alimentos não saudáveis e bebidas açucaradas por crianças,
como por exemplo, através da taxação sobre as bebidas
adoçadas e redução da propaganda de alimentos não
saudáveis direcionada para crianças a fim de criar um
ambiente alimentar saudável.
O vídeo está disponível no link: http://ecosredenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=obesidadeinfantil
Fonte: Texto extraído do site RedeNutri
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=2082

@minsaude Preparações fritas, refogadas ou ensopadas
alteram na composição nutricional dos alimentos
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Políticas Sociais em Rede: Alimentação e Nutrição
Bruna Pitasi Argueles, Analista de Políticas Sociais, conta sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição
e suas diretrizes e a transição nutricional que o país está passando. Fala sobre ações como o Nutrisus, o programa
Bolsa Família e a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e
comenta sobre a publicação do Guia Alimentar da População
Brasileira.
Destaca a explosão de casos de sobrepeso e obesidade
na população com destaque para a obesidade infantil. Relaciona
esse fenômeno com o consumo excessivo de produtos
industrializados e importância de desenvolver ações de
regulação em diversos âmbitos, como nos alimentos oferecidos e
vendidos nas escolas e nos órgãos públicos, na publicidade
infantil e na rotulagem desses alimentos.”
Veja no link e divulgue: https://youtu.be/vZCguc9T0zQ

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Na última edição do periódico Health Affairs foi publicado um
artigo com uma avaliação da política pública de sobre taxação de
bebidas açucaradas implementada pelo México.
Os resultados mostraram uma queda na compra das bebidas de
9,7% no segundo ano após a introdução do imposto, sendo maior que
no primeiro ano (5,5%), com média de 7,6% no período analisado.
Não deixe de conferir o texto completo!
LEIA MAIS:
→ In Mexico, evidence of sustained consumer response two years after implementing a sugar-sweetened beverage
tax - M. Arantxa Cochero, Juan Rivera-Dommarco, Barry M. Popkin and Shu Wen Ng
Acesse em: http://content.healthaffairs.org/content/early/2017/02/16/hlthaff.2016.1231
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Implementando o Guia Alimentar para a população brasileira

Guia Alimentar: Comida de verdade para uma vida mais
saudável
Recentemente, a apresentadora de TV e chef de cozinha Rita Lobo fez uma transmissão ao vivo
em uma rede social. Ela falou sobre alimentação saudável de verdade. Entre os assuntos explorados pela
apresentadora foi o “modismo da medicalização da comida”, que, segundo a chef, é escolher os
alimentos apenas pelos benefícios nutricionais. Para Rita é preciso valorizar também as preferências das
famílias e a cultura regional alimentar.
Um exemplo recente, que pode ser entendido como “modismo da medicalização da comida” é a
valorização do sal do himalaia. O problema é que esse sal não é um alimento da cultura brasileira e, por
isso, não está disponível para toda a população. A pergunta que fica é: Será que só tendo acesso a esse
exemplo de produto vou conseguir adotar hábitos mais saudáveis de vida e ter mais saúde? Pode ficar
tranquilo que a resposta é não.
Rita Lobo também aborda no vídeo um guia, em especial, que possui orientações sobre o grau de
processamento dos alimentos como sendo uma relevante descoberta pessoal. Essa publicação é o Guia
Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde.
O Guia foi lançado em 2014 para quem deseja adquirir hábitos de vida mais saudáveis. É uma
ferramenta importante dentro do Sistema único de Saúde. Ele foi pensado não só para ser um
instrumento de manuseio de profissionais de saúde, mas para ser facilmente entendido por qualquer
pessoa e principalmente, fácil de aplicar dentro da cultura alimentar brasileira. Essa não é a primeira vez
que Rita Lobo cita o Guia Alimentar. Confira aqui. “As pessoas precisam entender o que é comida de
verdade”, defende Rita Lobo.

Entenda as categorias dos alimentos para uma vida mais saudável
O que o Guia Alimentar para a População explica é que existe um grau de processamento dos
alimentos e é pensando nisso que você pode começar a escolher melhor o que comer no seu dia a dia
e consequentemente, ter mais saúde com a mudança de hábito. São 4 as categorias de alimentos
definidas no Guia Alimentar. Depois de aprender a identificar quais são elas você vai entender sobre uma
regra de ouro que vai ajudar a organizar a sua rotina alimentar e a da sua família. Os níveis são divididos
em:
1.

Alimentos in natura ou minimamente processados: Os alimentos in natura são aqueles obtidos
diretamente de plantas ou de animais (como folhas e frutos ou ovos e leite) e adquiridos para
consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza.
Os alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram
submetidos a alterações mínimas. Exemplos incluem grãos secos, polidos e empacotados ou moídos
na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e leite
pasteurizado.

2.

Produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza e usados pelas pessoas para
temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Exemplos desses produtos são: óleos,
gorduras, açúcar e sal.

3.

Alimentos processados: fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a um alimento in
natura ou minimamente processado, como legumes em conserva, frutas em calda, queijos e pães.

4.

Alimentos ultraprocessados: alimentos que passaram por diversas etapas e técnicas de
processamento. Exemplos incluem refrigerantes, biscoitos recheados, “salgadinhos de pacote” e
“macarrão instantâneo”.
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Saiba agora como aplicar esse conhecimento sobre as
categorias dos alimentos
Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua
alimentação.
Alimentos in natura ou minimamente processados em grande variedade
e predominantemente de origem vegetal são a base de uma alimentação
nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e
promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente
sustentável.
Utilize óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar
preparações culinárias.
Desde que utilizados com moderação em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou
minimamente processados, óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais
saborosa a alimentação sem torna-la nutricionalmente desbalanceada.
Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingredientes de
preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente
processados.
Os ingrediente e métodos utilizados usados na fabricação de alimentos ultraprocessados – como
conservas de legumes, compotas de frutas, queijos e pães – alteram de modo desfavorável a
composição nutricional dos alimentos
Evite alimentos ultraprocessados!
Alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, “salgadinhos de pacote”, refrigerantes e
“macarrão instantâneo” são nutricionalmente desbalanceados. Por conta da formulação e apresentação
esses produtos tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou
minimamente processados. Por isso, afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio
ambiente.

Regra de Ouro
Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a
alimentos ultraprocessados.
Opte por água, leite e frutas no lugar de refrigerantes, bebidas lácteas e
biscoitos recheados; Não troque a comida feita na hora (caldos, sopas, saladas,
molhos, arroz e feijão, macarronada, refogados de legumes e verduras, farofas,
tortas) por produtos que dispensam preparação culinária (Sopas de pacote,
macarrão instantâneo, pratos congelados prontos para aquecer, sanduíches,
frios e embutidos, maioneses e molhos industrializados, misturas prontas para
tortas) e fique com sobremesas caseiras, dispensando as industrializadas.
Com essas recomendações gerais que orientam a escolha dos alimentos,
você terá uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e
culturalmente apropriada.
Por Gabi Kopko, com informações do Guia Alimentar, para o Blog da Saúde
Fonte: Texto resumido e extraído do Blog da Saúde/Ministério da Saúde
Leia o texto completo em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52360-guia-alimentar-comida-deverdade-para-uma-vida-mais-saudavel

Se você conhece alguma experiência de implantação do Guia Alimentar para a população
brasileira no seu município, compartilhe conosco! Divulgaremos nesse espaço. Envie texto e
fotinhos para cgan@saude.gov.br.
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Cozinha Prática: Vai Ter Pê-Efe!
(...) Está faltando arroz com feijão na mesa
No ano passado, algumas semanas antes de começar a estruturar o que viria a ser a temporada de
março de 2017, fui convidada pela Organização Pan-Americana de Saúde, e também pelo Ministério da
Saúde, para participar de uma reunião com os coordenadores do SUS e falar sobre alimentação saudável.
Durante a reunião na sede da OPAS, ficou claro para mim que, um dos obstáculos que enfrentamos
no Brasil em relação à alimentação saudável de verdade é o preconceito. Sim, brasileiro ama, mas tem
um pouco de vergonha de arroz com feijão. Acha que é muito simples.
Há muitos outros obstáculos, como a falta de habilidades culinárias – que a maioria das pessoas
traduz como ‘falta de tempo’. (Mas, para isso, a gente tem bastante bagagem: há 17 anos o Panelinha
ensina as pessoas a cozinhar!) Já o arroz com feijão, salvo algumas postagens especiais no Panelinha, e
uns episódios na temporada de básicos do Cozinha Prática, nunca foi um foco editorial com tanta ênfase.
Saí de Brasília com uma certeza: em 2017, meus esforços seriam para fazer a nossa dupla nacional
ganhar mais prestígio na mesa dos brasileiros. Sem falsa modéstia, sou boa nessa coisa de dar um toque
de glamour às coisas simples. Convenhamos, porém, que a minha força é limitadíssima, especialmente se
comparada ao poder do marketing das indústrias que querem vender comida pronta. Por outro lado, nos
17 anos do site, ganhamos bastante popularidade com o público que nos acompanha. Era tudo verdade:
cozinhar é transformador, libertador. Muita gente sentiu na pele a mudança – até a saúde melhora. E
esse público só cresce.
Mais do que um símbolo, o arroz com feijão, de fato, é a base do nosso padrão alimentar
tradicional. E ele é possivelmente a mais eficiente arma que nós, cidadãos, temos à mão contra a
epidemia de obesidade que assola o país. (O governo e as empresas têm muita mais a fazer, mas,
individualmente, o primeiro passo para reverter esse quadro é voltarmos a cozinhar.)
Mais da metade da população está com sobrepeso. É um número chocante, especialmente se nos
lembrarmos que, na década de 1970, uma parte significativa da população, especialmente infantil, sofria
com a desnutrição. Mesmo que a obesidade não tenha batido à sua porta, ela sai caro para os cofres
públicos. Mas por que o arroz com feijão é assim tão importante?
Quem segue um padrão tradicional de alimentação engorda menos
Quem explica são os epidemiologistas – que são os cientistas que estudam o que funciona e o que
não funciona na vida real. Depois de décadas tentando entender o que os países com menores índices de
obesidade têm em comum, eles chegaram a uma conclusão. No Japão, na França, na Espanha, na Suécia,
para citar alguns dos desses países, o que a alimentação tem em comum é que é feita a partir de comida
de verdade (que é o oposto da comida ultraprocessada), geralmente em casa, com alimentos fartos na
região, e seguindo um padrão alimentar tradicional.
Dá para dizer assim: o padrão tradicional de alimentação de um lugar é a dieta criada pela
população no decorrer de centenas de anos; ele leva em consideração os hábitos e também os alimentos
amplamente disponíveis. A dieta mediterrânea é boa? Excelente. Especialmente para quem vive na região
do Mediterrâneo. E a francesa? Incrível, principalmente se você domina as técnicas culinárias francesas e
tem à disposição toda a variedade dos ingredientes de lá.
Nos lugares onde os índices de obesidade são baixos, os padrões alimentares são tão sólidos que
blindam as populações contra a comida ultraprocessada, os fast foods e as dietas da moda abraçadas pela
indústria. (Enquanto escrevo este post, os vilões da vez são o glúten e a lactose; mas há pouquíssimo
tempo era o carboidrato como um todo, especialmente quando ‘consumido no jantar’; e antes disso, foi a
vez da gordura, tudo era fat free na década de 1990. Mas é possível que, quando você estiver lendo este
texto, o problema já tenha migrado para outro nutriente ou talvez para a proteína, único macro-nutriente
que ainda não foi atacado. Mas, em função de terem crucificado tanto a gordura como o carboidrato,
uma hora vai sobrar para ela.)
Coma com prazer – e não medicalize a comida
A gente não precisa das dietas da moda, nem da mediterrânea, nem da cultura gastronômica
francesa para manter uma alimentação saudável no Brasil. Porque temos um padrão alimentar
tradicional! Arroz com feijão é a base, e é também um símbolo. Mas a nossa culinária vai muito além. Ela
é vasta, já incorporou muito de outras culturas. É riquíssima. E as boas notícias não param por aí: manter
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se basearmos a alimentação em comida comprada pronta. (Nos EUA, essa situação é inversa, em função
da demanda. Não podemos deixar isso acontecer por aqui.)
Um leitor que não se conforma com a polêmica da maionese ainda vai me perguntar: Quer dizer,
então, que a gente não precisa se preocupar se estamos fazendo escolhas saudáveis? Não, é o oposto
disso. Quando você segue o nosso padrão tradicional de alimentação, que inclui, além do arroz com
feijão, todas as hortaliças (legumes e verduras), todas as carnes (vermelhas, brancas...), farinhas e farofas,
sem falar na feijoada do fim de semana, você já está garantindo todos os nutrientes de que seu corpo
precisa, e mais: de forma absolutamente balanceada.
Quando Michael Pollan disse “Coma apenas o que a sua avó reconheceria como comida”, ele
estava também dizendo não coma alimentos ultraprocessados. Pollan é de 1955, portanto, estava se
referindo aos avós nascidos no começo do século passado, quando ainda não havia a grande indústria
alimentícia, que fez com que os americanos acreditassem, anos mais tarde, que cozinhar não era
necessário: a comida podia ser comprada pronta e apenas aquecida em casa.
O resultado disso todos nós sabemos. Nos EUA, a situação é muito mais complexa: eles não têm
um padrão alimentar tradicional como o nosso. Foram colonizados por ingleses, conhecidos pelos
péssimos hábitos alimentares. Por isso estão sempre em busca de uma nova dieta, que possa fazer as
vezes de um padrão alimentar. Mas as coisas não são tão simples assim.
Nós temos um padrão alimentar tradicional, que vai além dos aspectos nutricionais. Tem a ver com
a nossa cultura, com os nossos hábitos, com a nossa economia. Nós somos mais brasileiros porque temos
o arroz com feijão. E apesar de o momento político ser péssimo por aqui, ser brasileiro é uma coisa boa.
Mas afinal, como sei se um alimento é saudável?
Para encerrar o papo de medicalização, é importante dizer o seguinte: não existem alimentos bons
ou ruins; existe comida de verdade e comida de mentira. Escolher o que vai comer exclusivamente em
função dos benefícios nutricionais que esse ou aquele alimento vai oferecer é medicalizar a comida. É
tirar do cardápio o prazer. E abrir espaço para uma relação de inimizade com a comida. É transformar o
glúten, e consequentemente o pão, em inimigo. Está errado. Só quem lucra com isso é a grande indústria,
que cria produtos para atender ao modismo, apostando que o consumidor não vá perceber que está
trocando comida de verdade por alimentos ultraprocessados.
A confusão entre industrializados, ultraprocessados, processados é enorme. Por isso, faço aqui uma
menção ao Guia Alimentar para a População Brasileira, documento oficial do país, elogiadíssimo no
mundo todo, inclusive pelo próprio Michael Pollan. O Guia foi revolucionário ao revelar às pessoas
comuns, aos consumidores, uma nova classificação dos alimentos, mais condizente com os nossos
tempos.
Em vez de dizer quantas porções de carboidrato e quantas de proteína temos que ingerir por dia, o
Guia ensina a identificar o que é comida de verdade ao dividir os alimentos por grau de processamento.
Ou seja, a pessoa não precisa ter feito nutrição para conseguir se alimentar de forma saudável, mas ela
precisa saber cozinhar, e aprender a diferenciar comida de verdade de comida de mentira – ou imitação
de comida, que é como prefiro chamar os ultraprocessados.
E como faz? Leia o rótulo é a resposta direta. Mas aí o prof. Monteiro, que é também coordenador
do Guia, faria uma observação esclarecedora: os melhores alimentos não precisam de rótulo, ou de lista
de ingredientes, porque são apenas o alimento, sem nenhum aditivo.
E vou frisar esse ponto: em vez de ficar pirando no que pode e o que não pode, que é o que vai
acontecer com quem está chegando agora nessa discussão, pense que, se for comida feita pelas mãos
humanas, seguindo o nosso padrão, pode. (...)
Nesse caso, o segredo realmente é ler o rótulo para fugir dos saborizantes, aromatizantes,
corantes, e todos os ‘antes’ que imitam a comida de verdade. Eles podem enganar o seu paladar, mas não
enganam a sua saúde.
Note que o problema não são os ingredientes industrializados – tem muita gente fazendo a maior
confusão, jurando de pé junto que não come nada industrializado... A grande questão da alimentação
moderna é a comida ultraprocessada, que dispensa as preparações caseiras, que vem pronta da fábrica,
cheia de aditivos químicos, e que tira a autonomia das pessoas. Será mesmo que você não consegue
temperar a própria comida? É claro que consegue. E isso também vai deixar a alimentação mais saudável,
porque o arroz nosso de cada dia é feito com cebola, com louro, às vezes com brócolis, com cenoura
raladinha. E faz par com o feijão.
Fonte: Texto resumido e extraído do site Panelinha
Leia o texto completo em: http://panelinha.ig.com.br/site_novo/meuBlog/rita--3812
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A
(Resultado parcial de 20/02/2017)

Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família
(Resultado Parcial 1ª vig/2017 – 17.02.2017)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744
- 0,75% de famílias acompanhadas:





- 84.886 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que
representa 1,3% da meta de crianças de 6 a 59
meses.

83.001 famílias acompanhadas;
Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 0,93 pontos percentuais (p.p.);
Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com menos 0,02 p.p.;

- 90.951 gestantes localizadas:




- Em comparação com 29/02/2016, estamos com
menos cerca de 90 mil crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 1,5 pontos percentuais
ao comparar o percentual de cobertura.

Em relação à vigência passada, estamos com menos cerca de 55.590 gestantes;
Em relação à estimativa (465.160), estamos com 19,6% de gestantes localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

432 crianças sem vacina em dia

22 gestantes sem acesso ao pré-natal

- Estados que estão abaixo da cobertura média
nacional (1,3%): DF, RS, SP, RJ, AP, BA, PR, PA, ES,
MA, GO.

- Municípios:





1600 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
Apenas 8 municípios estão com mais de 30% de famílias acompanhadas;
715 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com a comparação de desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de
2016 e na 1ª vigência de 2016 por Unidade Federativa.

UF

Resultado parcial 1ª vig/2016 – 01.07.2016
Percentual
Famílias a serem
Famílias
de
acompanha-das
acompanha-das acompanhamento

Resultado parcial 1ª vig/2017 - 17.02.2017
Percentual Diferença em
pontos
Famílias a serem
Famílias
de
acompanha-das
acompanha-das acompanha- percentuais
mento

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial
referente ao dia 13/02/2017 por Unidade
Federativa.

UF

Meta
crianças 6 59 meses

Crianças 6 - 59
meses
suplementadas

Cobertura

AC

60.907

1.797

3,0%

AC

74.320

1.177

1,58%

75.292

370

0,49%

-1,09%

AL

209.910

2.108

1,0%

AL

321.424

1.960

0,61%

321.100

2.267

0,71%

0,10%

AM

291.048

970

0,3%

AM

323.941

10.570

3,26%

336.167

7.677

2,28%

-0,98%

AP

55.682

185

0,3%

AP

55.853

1.414

2,53%

58.903

85

0,14%

-2,39%

BA

813.880

2.576

0,3%

1.397.540

10.062

0,72%

BA

1.419.182

20.607

1,45%

-0,73%

CE

501.780

5.826

1,2%

CE

856.410

18.200

2,13%

842.248

9.951

1,18%

-0,94%

DF

101.332

0

0,0%

DF

68.086

1.203

1,77%

69.257

551

0,80%

-0,97%

ES

97.441

724

0,7%

ES

149.827

2.904

1,94%

144.348

547

0,38%

-1,56%

GO

223.404

2.234

1,0%

8.546

3,13%

266.901

2.872

1,08%

MA

493.617

3.319

0,7%

6.065

0,77%

799.863

2.007

0,25%

MG

251.962

8.804

3,5%

MS

74.890

2.364

3,2%

MT

117.020

1.849

1,6%

PA

580.483

2.349

0,4%

PB

223.325

3.814

1,7%

PE

522.713

5.433

1,0%

PI

190.877

2.277

1,2%

PR

107.169

484

0,5%

RJ

194.320

329

0,2%

RN

183.396

3.739

2,0%

GO
MA
MG
MS
MT
PA

272.607
791.066
898.136
114.885
147.714
763.202

18.023
1.574
4.534
15.238

2,01%
1,37%
3,07%
2,00%

866.142
110.787
139.629
772.645

6.805
440
1.427
4.366

0,79%
0,40%
1,02%
0,57%

-2,06%
-0,52%
-1,22%
-0,97%
-2,05%
-1,43%

PB

412.472

3.044

0,74%

402.640

1.603

0,40%

-0,34%

PE

883.383

8.862

1,00%

878.649

4.160

0,47%

-0,53%

352.055

3.820

1,09%

PR

319.021

7.007

2,20%

303.386

2.722

0,90%

-1,30%

RJ

652.260

14.137

2,17%

638.494

6.159

0,96%

-1,20%

RO

RN

2.044

0,74%

0,9%

3.739

276.539

858

283.357

1,32%

99.072

-0,58%

RR

2.328

79.229

850

1,07%

0,7%

85.467

2,72%

271

RO

37.739

-1,65%

RS

94.253

174

0,2%

RR

42.357

303

0,72%

40.802

106

0,26%

-0,46%

SC

22.786

399

1,8%

RS

325.809

8.654

2,66%

301.781

3.791

1,26%

-1,40%

SE

131.685

3.125

2,4%

SC

105.141

1.751

1,67%

99.989

755

0,76%

-0,91%

SP

667.622

1.537

0,2%

SE

217.745

2.278

1,05%

216.903

851

0,39%

-0,65%

TO

95.731

3.379

3,5%

SP

1.177.880

19.925

1,69%

1.195.382

9.016

0,75%

-0,94%

BRASIL

6.444.044

60.924

0,9%

TO

111.803

654

0,58%

107.230

281

0,26%

-0,32%

BRASIL

11.225.403

188.517

1,68%

11.088.744

83.001

0,75%

-1,09%

PI

346.898

1.236

0,36%

-0,73%
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Reuniões e Agendas Estratégicas
Reunião da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Nacional de
Direitos da Criança e Adolescente
No dia 7 de março no período da manhã a CGAN participará junto a outros conselheiros da reunião da
Comissão de Políticas Públicas do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente. Serão discutidas
estratégias para a atenção ao Beribéri nas regiões Norte e Centro Oeste e para enfrentamento à epidemia de
obesidade infantil no Brasil.

CT de Monitoramento da CAISAN
No dia 7 de março de 2017, a CGAN participará da XXVII Reunião do Comitê Técnico de Monitoramento da
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. A reunião terá como pauta principal a discussão da
metodologia de monitoramento do PLANSAN 2016-2019.

Videoconferência com o HCOR
No dia 09 de março, à tarde, a CGAN realizará uma videoconferência com a equipe do HCor (Hospital do
Coração) sobre o projeto “Manuais de Orientação Alimentar para o cuidado da pessoa com fatores de riscos
cardiovasculares no contexto da Atenção Básica”. Esse projeto está no âmbito do PROADI-SUS, Programa de
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, uma ação do Ministério da Saúde dirigida ao
fortalecimento do SUS em parceria com hospitais filantrópicos de qualidade reconhecida.

Participação em oficina promovida pelo estado de Mato grosso do Sul sobre
gestão das ações de alimentação e nutrição
Nos dias 06 e 07 de março a secretaria estadual de saúde do Mato Grosso do Sul promoverá uma oficina
para abordar sobre a gestão das ações de alimentação e nutrição. Participarão da oficina municípios que recebem o
FAN e aqueles que integram o Nutrisus no âmbito do PSE. A CGAN terá representação na agenda para contribuir na
problematização das temáticas e apoiar a SES e municípios na melhoria dos processos.

Saiu na Mídia

Mais da metade dos usuários de plano de saúde tem excesso de
peso, diz pesquisa
A proporção de usuários de plano de saúde com excesso de peso e obesidade tem crescido, segundo os
dados da pesquisa Vigitel Brasil 2015 - Saúde Suplementar, feita em parceria entre o Ministério da Saúde e a Agência
Nacional de Saúde (ANS). De acordo com o estudo divulgado nesta terça-feira (21), 52,3% das pessoas com plano de
saúde têm sobrepeso. Em 2008, primeiro ano em que o levantamento foi realizado, essa parcela era de 46,5%.
A porcentagem de usuários de plano de saúde obesos também aumentou: de 12,5% em 2008 para 17% em
2015. O excesso de peso é caracterizado por um índice de massa corporal (IMC) igual ou maior que 25. Já a
obesidade é caracterizada por um IMC igual ou maior que 30.
Os dados da edição divulgada nesta terça-feira foram coletados em 2015, a partir de 30.549 entrevistas com
pessoas com mais de 18 anos que têm planos de saúde e vivem nas 26 capitais e Distrito Federal.
Menos cigarros, mais frutas e hortaliças
Ainda segundo a pesquisa, houve uma queda significativa da proporção de fumantes entre os usuários de
plano de saúde Brasil: de 12,4% em 2008 para 7,2% em 2015.
A porcentagem dos que declaram consumir cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças em ao
menos cinco dias da semana também aumentou: de 27% em 2008 para 32,9% em 2015.
Segundo nota divulgada pela ANS, os resultados apontam para a necessidade crescente da adoção de
programas de estímulo à vida saudável por parte das operadoras de saúde.
Fonte: Texto extraído do Portal G1
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/mais-da-metade-dos-usuarios-de-plano-de-saude-tem-excesso-de-peso-diz-pesquisa.ghtml
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Pesquisadores associam obesidade ao câncer
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Nos últimos anos, um novo fator de risco para o
câncer tem sido identificado em diversos estudos. A
obesidade e o sobrepeso, já considerados uma epidemia
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), podem
favorecer o surgimento de importantes tumores, como na
mama, estômago, cólon, pâncreas e endométrio. Contudo,
ainda havia dúvidas sobre a força do papel desempenhado
pela gordura no desenvolvimento da doença. Agora, uma
equipe internacional de pesquisadores argumenta que há
evidências suficientes para fazer essa associação. Enquanto
o câncer é a principal causa de morte em todo o mundo, a
prevalência da obesidade mais do que dobrou nos últimos 40 anos. "Estudos anteriores estabelecem relação entre o
excesso de peso e alguns tipos de cânceres, mas metodologias fracas e até mesmo má conduta fizeram com que
muitos resultados apresentassem falhas ou análises tendenciosas", observa o epidemiologista oncológico Kostas
Tsilidis, do Imperial College London. Por causa disso, ele e Maria Kyrgiou, pesquisadora da mesma instituição,
resolveram fazer uma revisão de trabalhos publicados sobre o tema. Eles concluíram, em um artigo publicado no
British Medical Journal, que a gordura desempenha um papel significativo, especialmente em cânceres do aparelho
digestivo e associados a hormônios.
Os pesquisadores identificaram 204 estudos publicados em 49 jornais médicos que avaliaram a relação de 36
tipos de câncer com parâmetros usados para medir a obesidade, como índice de massa corporal (IMC), ganho de
peso e circunferência abdominal. "Nós descobrimos uma forte associação entre o IMC e o risco de cânceres
esofágico, de medula óssea, cólon (em homens), reto (também em homem), do trato biliar, pancreático, renal e
endometrial (em mulheres pós-menopausa)", revela Tsilidis. A cada 5kg a mais no IMC, o risco de desenvolvimento
de câncer aumentou de 9% (caso dos tumores colorretais em homens) a 56% (cânceres do trato biliar).
Em mulheres pós-menopausa que nunca fizeram terapia de reposição hormonal, o ganho de 5kg aumentou
em 11% a incidência de câncer de mama. Nesse mesmo público, a cada 0,1 de aumento na relação
circunferência/quadril, o risco de câncer endometrial fica 21% maior. O ganho de peso e o IMC também tiveram
associação direta com tumores gástricos, de bexiga, ovário e mieloma múltiplo. "Essa análise foi feita sobre estudos
que usaram dados observacionais, o que é muito útil para dar um quadro das evidências", diz o epidemiologista.
Contudo, ele ressalta que nenhuma das pesquisas analisadas fez uma avaliação de causa e efeito; portanto, não é
possível, nesse trabalho, identificar por que a gordura aumenta o risco de alguns tipos de câncer.
Isso não significa que os especialistas desconhecem os motivos por trás dessa associação. O Instituto
Nacional do Câncer dos Estados Unidos destaca que já foram sugeridos diversos mecanismos. Pessoas obesas
geralmente têm inflamações crônicas no nível celular, e essa condição pode, ao longo do tempo, provocar danos no
DNA, que levam ao câncer. O tecido adiposo também produz o hormônio estrógeno em excesso, e níveis muito altos
da substância estão relacionados ao risco aumentado de tumores de mama, endométrio e ovário, entre outros. A
obesidade eleva ainda os níveis de insulina no sangue, o que pode favorecer cânceres de cólon, rins, próstata e
endométrio. Além disso, células de gordura produzem adipocinas, conjunto de hormônios que estimulam ou inibem
o crescimento celular. Elas também têm efeitos diretos e indiretos na regulação da proliferação das células.
Em um editorial sobre a pesquisa publicado no British Medical Journal, Yikyung Park e Graham Colditz, da
Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, explicaram que, "embora algumas especificidades precisem
ser mais esclarecidas, as conclusões inquestionáveis desses dados são que prevenir o excesso de ganho de peso pode
reduzir o risco de câncer". "Dado o papel crítico dos profissionais de saúde no monitoramento e na prevenção da
obesidade, clínicos, particularmente da saúde primária, podem ser uma força poderosa para reduzir o impacto da
obesidade no câncer, assim como nas outras enfermidades crônicas associadas, como diabetes, doenças
coronarianas e derrame", escreveram.
A projeção da OMS é que, em 2025, 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso; e mais de 700 milhões,
obesos. No Brasil, alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima do peso, seja com
sobrepeso ou obesidade. Entre crianças, esse índice estaria em torno de 15%.
Fonte: Texto extraído do Correio Braziliense Online
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/03/01/interna_ciencia_saude,577229/estudo-encontra-evidenciasde-que-obesidade-pode-favorecer-cancer.shtml
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Obesidade de pais para filho
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Em um mundo cada vez mais pesado, as crianças estão herdando dos pais um triste legado: a obesidade.
Estudos recentes evidenciam o papel crucial da família nesse fenômeno crescente, estimado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) em 42 milhões de casos - e isso considerando apenas a faixa etária até 5 anos. No início da
semana, uma nova pesquisa da Universidade de Sussex, na Inglaterra, mostrou que, no geral, 20% da composição do
índice de massa corporal (IMC) de meninas e meninos vêm do pai e da mãe. Entre os pequenos que estão muito
acima do peso, contudo, essa proporção aumenta para 55% a 60%. Isso significa que mais da metade do risco de ser
obeso é determinado pela combinação de genética e ambiente familiar.
O estudo foi realizado com 100 mil crianças e seus pais no Reino Unido, nos Estados Unidos, na China, na
Indonésia, na Espanha e no México. "Nossas evidências vieram de dados coletados por diversos locais do mundo,
com diferentes padrões de nutrição e obesidade - de uma das populações mais obesas do mundo, os Estados Unidos,
aos dois países mais magros, a China e a Indonésia", diz Peter Dolton, professor da Universidade de Sussex e
principal autor do trabalho. "Descobrimos que o processo de transmissão intergeracional (da obesidade) é o mesmo
em todos esses países", observa.
Embora quando se fale em herança e transmissão de características seja irresistível associá-las à genética, o
problema é muito menos dos genes e bem mais dos hábitos ruins. "A obesidade é multifatorial. Mães obesas tendem
a gerar filhos que serão obesos, e há doenças genéticas que podem alterar o apetite", reconhece a endocrinologista
pediatra Fabiana de Luccas, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. "Mas isso é exceção. Os hábitos têm um
peso muito grande. A sociedade moderna trouxe muitas vantagens, mas também trouxe comida de caixinha, falta de
tempo para cozinhar em casa, sedentarismo...", enumera.
A culpa não é só do hambúrguer com batata frita ingerido eventualmente, depois do cinema. O problema,
de acordo com um estudo da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, está nos hábitos familiares,
repetidos no dia a dia. Para investigar a influência dos lanches rápidos e altamente calóricos na incidência da
obesidade infantil, cientistas da instituição examinaram dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (Nhanes),
realizada nos Estados Unidos entre 2007 e 2010. Os dados revelavam a ingestão dietética diária e a origem do
alimento e da bebida consumidos (fast food, restaurante, casa etc).
No total, houve informações de 4.466 crianças e adolescentes de 2 a 18 anos, categorizados como não
consumidores de fast food, consumidores pouco frequentes (menos de 30% das calorias vinham desse tipo de
lanche) ou consumidores excessivos (mais de 30% das calorias provenientes). Em seguida, os pesquisadores
determinaram quais fatores estavam mais associados ao risco de obesidade. As análises estatísticas mostraram que
o consumo exagerado de lanches gordurosos é apenas parte de um padrão alimentar muito maior, adquirido pelas
crianças obesas ainda muito pequenas, na família. Essa receita inclui poucas frutas e vegetais, muito alimento
processado e abundância de bebidas açucaradas.[...]
Autora do livro Por que não posso comer besteiras todos os dias?,
voltado a alunos do ensino fundamental, a nutricionista Joana Lucyk chama a
atenção para o envolvimento de toda a família na mudança de hábitos.
"Crianças seguem exemplos, e os pais devem mudar de atitude com elas, para
que a reeducação seja eficaz. Ter um comportamento alimentar e cobrar outro
diferente é incoerente e ineficaz", observa. A especialista, que não participou
do estudo, também ressalta a importância de políticas públicas nesse sentido
"Deve-se sempre trabalhar o conhecimento, tanto em campanhas
governamentais quanto em casa e no privilegiado ambiente escolar".
Mãe de um menino de 10 anos que é obeso, Eloá Batista, 39,
reconhece a influência do ambiente familiar no ganho de peso do filho. "Eu sou
obesa mórbida. A última vez que me pesei, estava com mais de 120kg, e a vida
diária é uma luta para mim. Meu filho sempre me ajudou bastante porque meu
peso faz tudo ser mais difícil, mas, infelizmente, ele também adotou meus maus
hábitos alimentares", reconhece. O menino, segundo ela, tem 88kg, dores nas
costas e no joelho frequentemente, além de dificuldades para respirar. "Na
idade dele, eu não pesava nem 50kg. Me dói muito ver meu filho tão obeso e não conseguir controlar nem o que eu
como", diz a servidora pública, que pretende levar o garoto a uma nutricionista depois do carnaval.
Fonte: Texto extraído de Correio Braziliense Online
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/02/26/interna_ciencia_saude,576721/genetica-influencia-em-ate-60do-indice-de-massa-corporal-das-crianca.shtml
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Quem lucra quando você come produtos que fazem mal à sua
saúde?

Um estudo do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde
Suplementar mostra que a proporção de pessoas obesas entre usuários de
planos de saúde passou de 12,5%, em 2008, para 17%, em 2015. Não há dados
separados apenas para usuários do Sistema Único de Saúde – o que é uma
pena porque a crítica que se faz aos planos privados é de que têm uma
abordagem que pouco se dedica à promoção e prevenção da saúde e à
efetivação do direito humano à alimentação adequada, o que dificulta a
abordagem da obesidade.
Antes de tratar desse tema, um pacote de ponderações é necessário.
Índice de massa corpórea não é sinônimo de vida saudável – o que passa mais
pela opção por comida de verdade, sem a ingestão de ultraprocessados, e atividade física, seja ela qual for. Além
disso, a gordofobia tenta impor a pecha de doente ou, pior, de relaxado e inútil, a todas as pessoas que não se
encaixam nos padrões estéticos ditados pela indústria da beleza e da medicalização da alimentação. Sim,
aprendemos a ser gordofóbicos da mesma forma que somos treinados a outros preconceitos desde pequenos.
Dito isso, tenho problemas quando alguém repudia a discussão sobre a necessidade de rediscutir a
publicidade sobre determinado produto que, sendo só aditivos químicos, nem de longe, é alimento. “Se não gosta, é
só não comprar'', somos obrigados a ouvir em uma defesa distorcida da liberdade individual.
Como se nada nos guiasse para adquirir um produto. Como se não houvesse tantos elementos que incidem
na formação do desejo e na tomada de decisão, com tantas propagandas mentindo e omitindo, apelando para a
emoção infantil, que eu me pergunto se é possível afirmar, no final das contas, que temos livre-arbítrio para comprar
um produto.
Nossas ações são, em muito, determinadas pelo ambiente em que vivemos, as situações das quais
compartilhamos, nossos amigos, parentes e colegas de trabalho e do tipo de propaganda que absorvemos
diariamente.
Por exemplo, as que dizem que esponjas amarelas crocantes e com gosto artificial de queijo vendidas em
pacotinhos são saborosas ou que tornam dois litros de caramelo preto com essências variadas de nozes e extratos
vegetais um dos símbolos de nossa era e civilização.
Você acha que tem opção. Mas o que se convencionou chamar de liberdade para consumir é um processo
com uma gama muito estreita de opções, fornecida por uma indústria extremamente concentrada na mão de
poucos grandes megagrupos transnacionais. E a informação de que existe um mundo lá fora que vá além de
esponjas de queijo e ácido carbônico preto é pouco difundida pelos veículos de comunicação. E, quando difundida,
ela é inigualavelmente mais chata que os anúncios.
Isso sem falar que furar a “liberdade assistida” tem um custo alto, que a maioria dos brasileiros não pode
pagar. Tanto o consumo saudável quanto o consumo consciente são atividades que dependem da renda em uma
cidade grande. Quando estou em São Paulo, encomendo semanalmente uma cesta de orgânicos, mas sei que são
poucos os que têm recursos para tanto. Ou mesmo acesso – na região mais rica da cidade, é fácil encontrar locais
que vendem esses produtos. Nas periferias de grandes cidades brasileiras encontramos ''desertos alimentares'', sem
mercados e sacolões para distribuir comida de verdade, restando aos moradores que chegam cansados do trabalho
comprar ultraprocessados no quiosque da esquina para alimentar os filhos.
A Organização Mundial da Saúde, em Genebra, decidiu, em 2013, adotar um plano para conter o aumento
da obesidade no mundo. Isso inclui questões individuais, como a mudança de hábitos considerados prejudiciais e
vinculados ao aparecimento de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes: fumar, beber e comer alimentos ricos
em substâncias que causa danos ao organismo. Mas, principalmente, ações coletivas responsabilizando o Estado, a
sociedade civil e o setor privado para garantir o direito humano à alimentação decente.
A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o período entre 2016 e 2025 como a década de ação
sobre a nutrição. Não apenas para melhorar a vida de cerca de 800 milhões de pessoas que seguem cronicamente
subnutridas e mais de 2 bilhões que sofrem de deficiência de nutriente, mas também para atuar junto a 600 milhões
de pessoas obesas – que podem sofrer com a mesma deficiência. Ao contrário do que o senso comum imagina,
desnutrição pode atingir magros e gordos.
Por isso, essas ações também envolvem a necessidade de reduzir os níveis de sal, açúcar e gordura em
alimentos processados e ultraprocessados, diminuir as porções servidas e, atenção, solicitar um controle maior por
parte dos governos quanto à publicidade voltada a crianças.
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perguntas precisam ser feitas. Nossa qualidade de vida aumentou ao
termos menos
tempo
para fazer nossas refeições e, consequentemente, optarmos por nos entupir de produtos menos saudáveis, mas
mais rápidos? A entrada de classes mais pobres no consumo através de uma avalanche de produtos químicos
estranhos em forma de comida alardeados como status social na TV deve ser comemorada? O biscoito recheado é o
novo Santo Graal do Brasil contemporâneo?.
Apenas com muita dificuldade somos capazes de aprovar regras para anúncios publicitários de produtos que
tentam imitar alimentos e enganar o consumidor, simulando sabores, cores, textura. E olha que não estamos falando
de proibição, mas sim de informação – coisa que deveria ser fornecida abertamente. Afinal de contas, o consumo em
excesso de certas coisas pode trazer riscos à saúde.
Regras assim não agradam as indústrias de refrigerantes, sucos concentrados, salgadinhos, biscoitos, bebidas
com muita cafeína e ultraprocessados em geral. Lembremos que a exigência de rotulagem de produtos que
contenham transgênicos e a obrigação de estampar que o tabagismo mata nos maços de cigarro também foram alvo
de furiosas reclamações por parte de algumas empresas e associações [...]
Fonte: Texto extraído de Blog do Sakamoto
Leia o texto na íntegra em: http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/02/21/quem-lucra-quando-voce-come-produtos-que-fazemmal-a-sua-saude/

População de Brasília é a que mais pratica atividade física
Até mesmo no feriado há um grande número de pessoas presentes nos parques e praticando atividades
físicas. Pesquisa do Ministério da Saúde sobre a frequência na prática de
atividades físicas apontou que a população do DF é a que mais se exercita
entre as 27 unidades da federação. Dos 2000 entrevistados no DF, entre
homens e mulheres, mais de 60% disseram que praticavam atividade física
moderada por, pelo menos, duas horas e meia por semana, o que equivale a
20 minutos por dia. Segundo recomendações de profissionais da saúde, tirar
um tempo para se exercitar é importante para prevenir doenças e manter
uma melhor qualidade de vida. Não importa o tipo da atividade, o
importante é não ficar parado.
Fonte: SBT notícias - Notícia televisiva.
http://www.sbt.com.br/jornalismo/sbtnoticias/noticias/87175/DF-tem-a-populacao-que-mais-pratica-atividades-fisicas-no-Brasil.html
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Calendário
Próximos eventos e Datas Importantes
Março

08.03 - Dia Internacional da Mulher
08.03 - Dia Mundial do Rim
21.03 - Dia Internacional contra a Discriminação Racial
21.03 - Dia Mundial da Infância
21.03 - Dia Nacional da Síndrome de Down
22.03 - Dia Mundial da Água (OMS)
24.03 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose
31.03 - Dia da Saúde e da Nutrição

Frase da Semana:
"Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à
mudança"
Charles Darwin, biólogo

