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Lançamento do Sistema de Micronutrientes
No dia 3 de novembro de 2017, a Coordenação-Geral de Alimentação e
Nutrição - CGAN/DAB lançou o Sistema de Micronutrientes, que possui 3
módulos:
I.
II.
III.

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – PNSVA;
Programa Nacional de Suplementação de Ferro – PNSF;
Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó
(vitaminas e minerais) – NutriSUS.

O Sistema de Micronutrientes, assim como os outros sistemas da Atenção
Básica, será acessado por meio do e-Gestor Atenção Básica (AB) disponível no
link https://egestorab.saude.gov.br/. Para cada módulo/programa será
necessário o cadastro de um Coordenador Municipal (que pode ser o mesmo
para todos, porém deverá ser cadastrado em cada um dos módulos/programas).
Esse cadastro deverá ser feito do mesmo modo que ocorre o cadastro de
Coordenadores no e-Gestor AB, ou seja, o Gestor da Atenção Básica deve
realizar o cadastro do Coordenador de cada um dos programas.
O módulo do PNSVA incorporou de modo integral o Sistema de Gestão do
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, funcionando da mesma
maneira, com mudança somente no layout. Assim como já era realizado, no
módulo do PNSVA deverão ser registradas as seguintes informações:
Quantidade de crianças de 06-11 meses suplementadas com Megadose de 100.000 UI;
Quantidade de crianças de 12-59 meses suplementadas com Megadose de 200.000 UI;
Perda de Cápsulas.

O módulo do PNSF é um módulo novo que foi criado no Sistema de
Micronutrientes. Nesse módulo deverão ser registradas as seguintes
informações:
Quantidade de crianças de 06-24 meses suplementadas preventivamente com sulfato
ferroso;
Quantidade de gestantes suplementadas preventivamente com sulfato ferroso e ácido
fólico.

O módulo do NutriSUS também é um módulo novo que foi criado no
Sistema de Micronutrientes. Nesse módulo deverão ser registradas as seguintes
informações:
Quantidade de crianças de 06-48 meses que receberam 36 ou mais sachês por ciclo
(essa informação deverá ser inserida em cada uma das creches pactuadas pelo
município);
Saldo de sachês no município.

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição –
CGAN/DAB/SAS/MS
SAF Sul Quadra 2 Lotes 5/6 Bloco II – Sala 8 –
Auditório – Edifício Premium
70.070-600 - Brasília – DF
Tel.: (61) 3315.9091

Em todos os 3 módulos, é possível emitir relatórios sobre as informações
inseridas. Cada módulo será liberado somente para o município que participar
do programa. Ou seja, o módulo do PNSF será liberado para os 5.570
municípios, pois o PNSF é universal; o módulo do PNSVA será liberado para os
3.573 municípios participantes; e o módulo do NutriSUS será liberado para os
1.045 municípios participantes.
As informações referentes a 2017 poderão ser informadas no Sistema de
Micronutrientes até janeiro/2018, assim como já ocorria para o PNSVA.
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Linhas de cuidado do sobrepeso e obesidade no Rio Grande do
Sul
Nos dias 30 e 31 de outubro, a CGAN esteve em Porto Alegre na SES/RS para discutir sobre a implantação e
organização das Linhas de cuidado do sobrepeso e obesidade no estado.
Para fortalecimento das ações de combate a obesidade no estado, em audiência com o Secretário de Saúde
João Gabbardo dos Reis, foi proposto o encaminhamento de uma minuta de Decreto em conjunto com a Secretaria
da Educação. A proposta é regulamentar a Lei Estadual nº 13.027, de
16/08/2008, que dispõe sobre a comercialização de lanches e de
bebidas em escolas no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e dá
outras providências.

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da Saúde

Cuidado com a oferta de alimentos com açúcar para os pequenos.
http://saude.gov.br/vivamaissus #VivaMaisSUS

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da Saúde
Dietas para o verão podem trazer riscos à saúde. Saiba mais no
#BlogDaSaúde http://www.blog.saude.gov.br/ddty4g
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Senado discute melhoria dos rótulos de alimentos
Os dados nutricionais como valor energético, quantidades de proteínas, gorduras
saturadas, sódios, açúcares, entre outros, precisam obrigatoriamente estar impressos
nas embalagens de alimentos industrializados. Essa determinação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem como objetivo garantir aos consumidores o acesso a
informações que os protejam de ingerir alimentos potencialmente danosos à sua saúde.
No entanto, o tamanho das letras, os termos técnicos e a poluição visual dos pacotes
dificultam o entendimento do conteúdo. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec), apenas 25,1% da população é capaz de compreender totalmente o
que dizem os rótulos.
— Por mais que as pessoas consigam ler e entender os números e a lista de ingredientes expressos na tabela,
será que de fato os consumidores entendem o que estão comendo e as consequências daquele alimento para a saúde
deles? Eles entendem que a maltodextrina é açúcar? — Questiona a nutricionista do Observatório de Políticas de
Segurança Alimentar e Nutrição (OPSAN), da Universidade de Brasilía (UnB), Ana Maria Martins.
A consequência dessa falta de clareza sobre o que é ou não saudável, aliada a uma intensa publicidade feita
por indústrias alimentícias tem desencadeado um consumo excessivo de produtos ultraprocessados, ou seja,
biscoitos, sorvetes, macarrões instantâneos, barras de cereais. No geral, esses alimentos contêm muito sódio,
gordura e açúcar, que são os três principais elementos responsáveis por causar as chamadas doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT): câncer, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.
— O excesso de sódio é uma das causas da hipertensão. O excesso de açúcar acaba levando ao diabetes. A
gordura, a obesidade. Esses alimentos industrializados têm muito esses três elementos, que juntos aumentam o risco
cardiovascular do paciente — explica a endocrinologista Helena Letayf Farhat.
Revisão
Desde 2014, a Anvisa — responsável por regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que
envolvam risco à saúde pública — tem um grupo de trabalho sobre rotulagem nutricional. Neste ano, a equipe
apresentou alternativas regulatórias para aprimorar a efetividade dos rótulos.
A maioria das sugestões encaminhadas pelos membros do grupo apresenta opções de rotulagem nutricional
com a utilização de cores no “painel frontal” das embalagens. Algumas propostas contemplaram, também,
modificações na tabela nutricional.
O Idec, ao contrário, apoia o “selo de advertência frontal” nas cores preta e branca com os dizeres: “contém
muito açúcar”, “contém muito sódio” e “contém muita gordura”. A nutricionista Ana Maria Thomas explica que as
embalagens, normalmente, são muito coloridas, justamente para chamar a atenção dos consumidores. Um selo mais
sóbrio, como o adotado no Chile, destoaria dos pacotes e seria, por isso, mais eficaz.
— As cores preta e branca fazem com que o cliente consiga olhar, ver e entender o alerta. O selo significa que
aquele alimento contém um ingrediente crítico — observa Ana Maria.
Caso Chileno
Recentemente, o médico e presidente da Comissão de Saúde do Senado chileno, Guido Girardi, concedeu
entrevista ao programa Cidadania, da TV Senado, durante a qual explicou o sistema de selos de advertência nas
embalagens de produtos industrializados adotado naquele país.
Os rótulos nas cores preta, que apontam alto teor de açúcar, de gordura e de sal, são simples e de fácil
entendimento: “até mesmo uma criança de seis anos, não alfabetizada, consegue captar a mensagem de perigo”,
garantiu o parlamentar.
No Chile, os produtos identificados com selos restritivos não podem ser anunciados na televisão. Exibir
caricaturas de super-heróis em caixas para atrair crianças também é proibido.
O senador acredita que medidas como a proibição da venda de alimentos com selos nas escolas e o
impedimento de que sejam incluídos nas compras do governo tornam mais saudável a alimentação dos chilenos.
“Nós queremos que as empresas, ao invés de vender lixo, vendam alimentos saudáveis. Se reduzir o teor de sal,
de açúcar e de gordura, pode voltar a fazer publicidade, vender nas escolas e todo o resto”, explicou o parlamentar.
Confira o artigo na íntegra
Fonte: Senado Federal
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2017/10/senado-discute-melhoria-dos-rotulos-de-alimentos
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Especialistas defendem aumento de tributos sobre bebidas
açucaradas
Uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde sugere a medida como forma de reduzir o consumo de
açúcar, o que melhoraria a qualidade da alimentação e reduziria obesidade. Indústria alega, entretanto, que
produtos industrializados não são responsáveis pelo alto consumo de açúcar
Especialistas concordaram com o aumento de tributos sobre bebidas açucaradas como forma de reduzir seu
consumo. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara nesta
terça-feira (31).
Uma recomendação dada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) em junho deste ano (Recomendação n.º 21,
de 9 de junho de 2017) sugere a aplicação de um tributo adicional de 20% sobre as bebidas processadas adicionadas
de açúcar. O excedente seria usado para financiar políticas de enfrentamento à obesidade infantil.
A recomendação é inspirada em uma sugestão dada um ano atrás pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
de que os governos estabeleçam essa tributação especial, com o argumento de que o aumento dos impostos
reduziria o consumo de açúcar, o que melhoraria a qualidade da alimentação e reduziria diabetes e obesidade.
A analista técnica de Políticas Sociais da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da
Saúde, Gisele Bortoloni, apresentou dados preocupantes: no Brasil 7,4% das crianças com menos de 5 anos estão
acima do peso. O índice aumenta para 34,8% dos 6 aos 9 anos de idade. Entre os adolescentes, 1 entre cada quatro
estão acima do peso e, na vida adulta, metade da população está acima do peso, sendo que 1 em cada 5 são obesos.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 13 em cada 100 casos de câncer são associados à obesidade. Ela
alertou ainda para o fato de 30% da energia ingerida pelos brasileiros vir de alimentos ultraprocessados. “A
obesidade é causada principalmente por fatores ambientais. 32,3% de crianças de 2 anos já consumiram alimentos
ultraprocessados. 18% dos adultos comem doces e 16,5% consomem refrigerantes. 16% das calorias dos brasileiros
vem de açúcar e a OMS recomenda no máximo 10%”, informou.
A coordenadora substituta de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério de Desenvolvimento Social,
Carla Gisele Mota, destacou que o Plano Nacional de Segurança Alimentar de 2016 tem a meta de mudar o padrão
de alimentação da população, aumentando de 36,5% para 43% o consumo de frutas e verduras e reduzindo o
consumo de refrigerantes para 14%.
IPI
Advogado do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Rodrigues Brito defendeu o aumento da alíquota
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre as bebidas açucaradas com base no que está na Constituição
(Art. 153, par. 3, inciso IV) que prevê que o imposto será seletivo em função da essencialidade do produto.
O coordenador geral de Tributação do Ministério da Fazenda, Fernando Mombelli, afirmou que a pasta vem
discutindo com o Ministério da Saúde aspectos técnicos para mudar a tributação dessas bebidas.
Atualmente, os refrigerantes pagam em média 4% de IPI, mas a alíquota varia a depender do vasilhame, se
garrafa PET ou lata, por exemplo. Além disso, a alíquota pode ser reduzida a 2% se o refrigerante usar extrato de
guaraná ou açaí.
O deputado Sérgio Vidigal (PDT-RJ), um dos autores do pedido para a audiência pública, considerou
imprescindível o aumento dos impostos do setor de bebidas. "Vamos apresentar como sugestão ao Ministério da
Saúde, porque o próprio ministério pode ter a iniciativa de apresentar um projeto de lei", disse.
Indústria
Na opinião do diretor-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não
Alcóolicas (Abir), Alexandre Jobim, o aumento da obesidade no Brasil não é culpa dos refrigerantes e bebidas
açucaradas.
Alexandre Jobim criticou a carga tributária do setor: "40% do preço final do refrigerante é imposto". Ele
considerou o aumento de tributos “uma das iniciativas menos efetivas no combate à obesidade”.
Assista o debate no link a seguir: https://youtu.be/c2xmfv02sds
Fonte: Câmara dos Deputados
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/547446-ESPECIALISTAS-DEFENDEM-AUMENTO-DE-TRIBUTOS-SOBRE-BEBIDASACUCARADAS.html
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Agência da ONU e revista especializada recebem artigos sobre
políticas públicas de saúde
A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) e a revista Interface:
Comunicação, Saúde, Educação convidam usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pesquisadores, gestores,
acadêmicos, trabalhadores e professores envolvidos no desenvolvimento de políticas públicas de saúde a
participarem de dois suplementos temáticos da publicação, um sobre educação e trabalho interprofissional em
saúde no Brasil e outro sobre formação médica no Programa Mais Médicos.
A submissão de artigos pode ser realizada até 5 de novembro deste ano para o tema “Educação e Trabalho
Interprofissional em Saúde no Brasil” e até 30 de novembro para “Desenvolvimento e Expansão do Ensino em Saúde
no Brasil”.
Confira mais informações no link (clique aqui).
Fonte: Nações Unidas no Brasil
Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia-da-onu-e-revista-especializada-recebem-artigos-sobre-politicas-publicas-de-saude/

Agenda da CGAN

Painel Técnico debaterá rotulagem de alimentos
A Anvisa e o Ministério da Saúde irão realizar um Painel Técnico para tratar das propostas para um novo
padrão de rótulos de alimentos. O evento será aberto ao público e irá ocorrer no auditório da Anvisa, dia 9 de
novembro.
O Painel Técnico faz parte do processo estabelecido pela Anvisa para aprofundar os debates sobre o tema. O
objetivo é assegurar que o processo regulatório seja transparente, baseado em evidências e que conte com ampla
participação social.
Clique aqui e acesse a programação. O seminário é aberto ao público, sujeito à disponibilidade de vagas, e
será transmitido ao vivo em link a ser disponibilizado no site da Anvisa.
Fonte: Ascom/Anvisa
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53008&catid=566&Itemid=50155

CGAN participará de Seminário sobre Taxação de Bebidas
Açucaradas
A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, em parceria com a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde, organiza no próximo dia 10 de novembro o seminário “Taxação de bebidas
adoçadas para prevenção da obesidade”.
O objetivo geral do evento é reunir conhecimentos e experiências sobre modelos de tributação de bebidas
adoçadas e seus benefícios para a saúde, buscando direções sobre políticas públicas de taxação de bebidas para a
prevenção da obesidade e outras doenças crônicas no Brasil.
Participam do encontro membros do Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, pesquisadores nacionais e
internacionais. Também foram convidados deputados e senadores envolvidos em projetos de lei sobre o tema.
Veja a programação do Seminário aqui.
Para se inscrever, preencha o formulário. As vagas são limitadas.
Fonte: Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
Disponível em: http://alimentacaosaudavel.org.br/seminario-internacional-sobre-taxacao-de-bebidas-adocadas-esta-com-inscricoes-abertas/
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Espaço dos Estados

Saúde realiza ações de atenção nutricional e saúde bucal em
Acrelândia
Técnicos da Divisão de Alimentação e Nutrição e da
Divisão de Saúde Bucal, da Secretaria de Estado de Saúde
(Sesacre) realizam na próxima semana a Oficina de Trabalho e
Supervisão Técnica integrada. A ação ocorre no município de
Acrelândia na segunda e terça-feira (30 e 31), com o objetivo
de implementar e qualificar a atenção nutricional e atenção
em saúde bucal.
“A oficina de trabalho visa capacitar os técnicos da
atenção básica sobre o Guia Alimentar para a População
Brasileira como instrumento de apoio para promoção à
alimentação saudável. Na oportunidade a secretaria vai estar
entregando um exemplar do guia para cada unidade básica
de saúde”, disse a gerente da Divisão de Alimentação e
Nutrição da Sesacre, Deltirene Cardoso.
Os técnicos também vão visitar as unidades básicas de saúde e creches do município para supervisionar a
execução das atividades pertinentes às duas áreas técnicas. Além disso, a equipe da Sesacre vai realizar reunião
técnica sobre os processos de trabalho com os odontólogos e os auxiliares de saúde bucal e coordenadores de todos
os programas de alimentação e nutrição do município.
A atividade é uma das metas propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável que tem como objetivo acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar a melhoria
da nutrição e promover a agricultura sustentável.
Fonte: Notícias do Acre
Disponível em: http://www.agencia.ac.gov.br/saude-realiza-acoes-de-atencao-nutricional-e-saude-bucal-em-acrelandia/

De OLHO na

EVIDÊNCIA

A revista Current Obesity Reports publicou no mês de outubro o estudo “Ultra-processed Food Intake and
Obesity: What Really Matters for Health—Processing or Nutrient Content?”.
O estudo traz uma revisão narrativa que tem como objetivo resumir e criticar evidências recentes avaliando a
associação entre a ingestão de alimentos ultraprocessados e obesidade. Quatro de cinco estudos encontraram que
maiores compras ou consumo de alimentos ultraprocessados estavam associadas ao excesso de peso e obesidade.
Outros estudos mostram a relação entre a ingestão de alimentos ultraprocessados e glicemia de jejum aumentada,
síndrome metabólica, aumentos no colesterol total e LDL além do risco de hipertensão arterial. Ainda não está claro
se as associações são devido ao próprio processamento ou ao conteúdo de nutrientes dos alimentos
ultraprocessados. A pesquisa oferece suporte bastante consistente para a associação de ingestão de alimentos
ultraprocessados com obesidade e resultados cardiometabólicos relacionados.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

5 MANEIRAS DE MELHORAR SEU CAFÉ DA MANHÃ
Café da manhã de dia de semana não é
hora de cozinhar para a maior parte das
pessoas. Todo mundo acorda em cima da pinta
para ir trabalhar, levar filho na escola, correr
para a aula, encarar o trânsito... Por isso,
planejamento é palavra-chave.
A ideia é abrir a geladeira e montar a
melhor refeição possível no menor tempo
possível.
Quem investe um tempo do fim de
semana para organizar o cardápio – incluindo o
café da manhã! – sai muito na frente. Preparar
um lote de iogurte natural no sábado ou no
domingo significa ter uma tigela de iogurte com
frutas todos os dias da semana. Assar um pão e congelar fatiado garante café da manhã saudável e
gostoso. Listamos cinco estratégias para melhorar a primeira refeição do dia e garantir uma alimentação
mais saudável e saborosa.
1. FRUTAS: COMPRE, LAVE E DEIXE NO JEITO
Começar o dia comendo frutas é outra história! Mas para comer frutas é preciso, primeiro comprálas. Se não tem o hábito, inclua na lista de compras (escreva mesmo, para não esquecer) e comece
comprando pouco. Se você mora sozinho, três bananas, uma maçã, um cacho de uva. É fácil se empolgar
na hora. Mas depois é muito frustrante jogar fora o que estragou.
Chegando da feira ou do sacolão, lave o que precisar ser lavado (as frutas que você vai comer com
casca), seque bem e deixe à vista. Maçãs e bananas na fruteira em cima da mesa. Morango e uva na
geladeira, já lavados. Se você não se anima com a ideia de comer fruta, prepare uma salada de frutas,
amasse a banana com aveia, asse a maçã no micro-ondas e coma com iogurte, grelhe a banana. É tudo bem
rápido (cortar, amassar, rodar no micro, passar na frigideira). Métodos simples de cozimento podem deixar
as frutas mais apetitosas para os mais resistentes. (Agora, aqui entre nós, tente incluir frutas frescas na
alimentação, insista, é importante, faz diferença.)
Se as frutas começarem a ameaçar estragar, pode usar o Panelinha à vontade: pesquise nossas
receitas. Maçã vira acompanhamento com repolho ou prato principal com chuchu. Banana vai para o
congelador e vira sorvete delicioso. Morango pode virar geleia e voltar para o café da manhã de outro jeito,
mas também vira sobremesa deliciosa ou até vinagrete.
2. PÃO: FATIAS CONGELADAS
Uma das grandes armadilhas matinais é o pão. Aquele comprado no supermercado, que dura para
sempre na prateleira, é produto ultraprocessado, imitação de comida, com aroma artificial de pão, cor
artificial de pão, textura artificial de pão. Tudo mentira. Não importa se é integral. Ou sem glúten.
Pão da padaria, comprado a granel, no saco de papel pardo, é melhor. Pão feito em casa ou
comprado de padaria artesanal é 100% comida de verdade – ou seja, muito melhor.
Mas a gente não acha que você vai acordar em horário de padeiro para panificar nem que vai ter
tempo para ir até a padaria todos os dias comprar pão fresquinho. A estratégia é assar e, na sequência,
congelar.
Compre ou prepare o filão de sua preferência, corte em fatias e congele as fatias separadas (se for
pão francês, corte ao meio). Acordou, tire a fatia do congelador e leve ao fogo numa frigideira, borrife água
e tampe. Leva 3 minutos (vire na metade do tempo) para ter pão quentinho e fresquinho. Também pode
usar a torradeira. Agora, não vá passar margarina (é ultraprocessado!) nesse pão, combinado?
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
3. POLVILHO HIDRATADO: TAPIOCA GARANTIDA
Tapioca é café da manhã pá-pum, gostoso, bom para variar o pão nosso de cada dia. E melhor: sai
em coisa de cinco minutos se você tiver a goma no jeito. O polvilho doce hidratado dura até 1 semana na
geladeira e 1 mês no congelador, você pode guardar em pedras ou já peneirado. Se congelar em pedras,
tire do congelador um dia antes.
Pela manhã, é só levar a frigideira ao fogo, peneirar a goma, preparar a tapioca e escolher seu
recheio favorito. Se for queijo (hmmm!), leia a lista de ingredientes antes de comprar. Tem queijo que é
leite, fermento e sal. E tem queijo que é comida de mentira.
4. E PRA BEBER? CUIDADO COM AS OPÇÕES INSTANTÂNEAS
Se você é da turma do café coado ou do café com leite, segue nessa. Se é do tipo que prefere
chocolate quente, cuide para que o chocolate seja de verdade. Se prefere chá, fique atento à lista de
ingredientes. Tem muito chá que está mais perto do pó de suco de frutas (aquele que você tem certeza que
não é saudável, sabe?). Se gosta de suco, prepare na hora ou faça no fim de semana e congele em
forminhas de gelo. Suco de caixinha é imitação de comida, chocolate comprado pronto também, iogurte de
beber com sabor idem.
5. ANTES DE DORMIR, PENSE NA MANHÃ SEGUINTE
Se no jantar vai ter mandioca cozida, separe uma parte para o café da manhã. Aí é só esquentar no
micro e passar manteiga para um café gostoso, bem brasileiro e com sustança. Ou misture os ingredientes
do muesli fresco antes de dormir para garantir dose extra de energia quando o dia começar. Sobrou um
tempinho, bate um bolo de banana com aveia. Amanhã de manhã, ponha na torradeira, passe manteiga e
tenha um começo de dia feliz.
Dieta brasileira - O desjejum típico brasileiro tem café com leite, uma fruta e um preparo com
cereais, raízes ou tubérculos (pode ser pão, tapioca, bolo, cuscuz de milho). É uma fórmula eficiente e
equilibrada. A fruta pode até ser um copo de suco de laranja, mas saiba que a fruta inteira é sempre
melhor, porque contém as fibras. O cuscuz pode ganhar a companhia de ovo cozido. O café pode ser puro
ou com leite. Mas, de preferência, sem acúcar. Quando precisar de inspiração para variar, que tal olhar
para cafés da manhã de outras regiões? Pão de queijo e chipa são boas ideias e podem ser preparados e
congelados. Na hora é só aquecer. São opções inúmeras vezes melhores do que uma tigela de cereais
matinais, especialmente os ultraprocessados, repletos de açúcar.
Em suma - O importante é ter comida de verdade na primeira refeição do dia. E garantir a presença
de alimentos in natura na mesa. Adora pão com manteiga? Pode comer, é comida de verdade. (Já
margarina é ultraprocessado, é imitação de comida.) Mas inclua pelo menos uma fruta. A primeira refeição
do dia vai ganhar uma camada extra de sabor e de frescor.
Fonte: Panelinha
Disponível em: https://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/

Quer saber mais sobre o Guia Alimentar
para a População Brasileira?
O Observatório Brasileiro de Hábitos
Alimentares da Fiocruz entrevistou a
pesquisadora Maria Laura Louzada, que
discute os limites para a orientação de uma
alimentação dos Guias Alimentares.
Acesse aqui a entrevista.
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN

Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família - Resultado Parcial 2ª vig/2017 – 03/11/2017:
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887
- 18,69 de famílias acompanhadas:
• 1.924.732 famílias acompanhadas;
• Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 6,45 pontos percentuais (p.p.);
• Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 1,78 pontos percentuais (p.p.);
- 228.971 gestantes localizadas:
• Em relação à estimativa (465.160), estamos com 47,29% de gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:
• 9.482 crianças sem vacina em dia
• 451 gestantes sem acesso ao pré-natal

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 03/11/2017:
- 2.293.555 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas
com vitamina A, o que representa 36,28% da meta de crianças
de 6 a 59 meses.
- Em comparação com outubro de 2016, estamos com menos
509.728 crianças de 6 a 59 meses suplementadas e menos 8,7
pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional
(36,28%): BA, CE, PA, PR, RJ, RO, RR, RS e SP

- Municípios:
• 356 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
• 1.536 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
• 217 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de
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

1ª vigência 2017 (parcial 07/04/17)

2ª vigência 2017 (parcial 03/11/17)

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

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

75.292
321.100
336.167
58.903
1.397.540
842.248
69.257
144.348
266.901
799.863
866.142
110.787
139.629
772.645
402.640
878.649
346.898
303.386
638.494
276.539
79.229
40.802
301.781
99.989
216.903
1.195.382
107.230
11.088.744

70.882
304.439
314.485
55.869
1.309.844
785.149
62.718
128.851
245.958
755.465
804.681
99.705
127.432
726.104
379.144
829.438
326.621
276.932
584.067
259.382
70.717
36.302
274.041
90.984
204.282
1.076.669
98.726
10.298.887

9.550
36.283
79.017
3.874
166.165
133.326
12.946
10.702
34.984
94.867
165.782
8.543
19.310
90.609
40.893
91.610
39.775
38.144
50.347
28.967
9.649
3.102
25.399
9.815
29.006
108.057
15.905
1.356.627

12,68
11,30
23,51
6,58
11,89
15,83
18,69
7,41
13,11
11,86
19,14
7,71
13,83
11,73
10,16
10,43
11,47
12,57
7,89
10,47
12,18
7,60
8,42
9,82
13,37
9,04
14,83
12,23

16.931
61.891
87.429
10.960
236.507
194.720
12.216
28.922
45.457
123.564
207.618
11.375
26.628
152.895
54.391
169.744
54.240
53.014
57.061
36.434
12.915
6.030
46.369
12.494
38.850
146.694
19.383
1.924.732

23,89
20,33
27,80
19,62
18,06
24,80
19,48
22,45
18,48
16,36
25,80
11,41
20,90
21,06
14,35
20,46
16,61
19,14
9,77
14,05
18,26
16,61
16,92
13,73
19,02
13,62
19,63
18,69

Diferença
percentual
2ª vigência
2017/1ª
vigência
2017
11,20
9,03
4,30
13,04
6,17
8,97
0,78
15,03
5,37
4,50
6,66
3,70
7,07
9,33
4,19
10,04
5,14
6,57
1,88
3,57
6,08
9,01
8,50
3,92
5,65
4,59
4,80
6,45

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial referente ao
dia 03/11/2017 por Unidade Federativa.

UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Brasil

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

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
27.630
92.564
112.494
22.909
254.833
137.667
50.152
39.443
109.801
215.794
163.935
34.360
77.305
161.269
111.641
190.436
82.765
20.260
12.589
95.243
33.282
13.221
6.947
12.108
74.725
74.211
65.971
2.293.555

Cobertura
45,36
44,10
38,65
41,14
31,31
27,44
49,49
40,48
49,15
43,72
65,06
45,88
66,06
27,78
49,99
36,43
43,36
18,90
6,48
51,93
33,59
35,03
7,37
53,14
56,75
13,61
68,91
36,28

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 10

Saiu na Mídia

Entidades alertam para falta de clareza em rótulos e propaganda
enganosa de alimentos não saudáveis
A obesidade é uma das principais epidemias da atualidade, alerta a Organização
Mundial da Saúde (OMS). No ano passado, a doença atingiu mais de 650 milhões de
pessoas no planeta. A prevalência de obesidade no Brasil aumentou quase cinco vezes
entre os homens e mais do que duplicou entre as mulheres nos últimos 35 anos. Hoje,
57% da população brasileira tem excesso de peso. Diante deste cenário, a Aliança pela
Alimentação Adequada e Saudável está lançando nesta quarta-feira a campanha "Você
tem o direito de saber o que come", que foca na relação entre o excesso de peso e o
consumo de alimentos não saudáveis, chamados por especialistas de "alimentos
ultraprocessados", estimulado por informações enganosas e pouco claras em seus
rótulos.
O grande aumento na prevalência do excesso de peso é atribuído, sobretudo, a
mudanças no padrão alimentar da população, destacando-se em particular a
substituição de alimentos e preparações culinárias tradicionais dos brasileiros por
produtos ultraprocessados e prontos para o consumo, como refrigerantes e outras bebidas açucaradas, biscoitos
recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, sobremesas industrializadas etc. Apenas um a cada três
adultos consome frutas, legumes e verduras regularmente. A substituição de almoço e jantar por lanches em sete ou
mais vezes por semana por 14% dos brasileiros é outro indicador da diminuição da qualidade da alimentação no país.
Tendência similar de aumento do consumo de alimentos ultraprocessados é observada entre adolescentes.
A campanha, desenvolvida pela Aliança, formada por instituições como o Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec), ACT Promoção da Saúde, Associação Brasileira de Nutrição (Asbran) e Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), começa com a exibição de um vídeo, logo mais à noite, em horário nobre da TV,
mostrando uma família que, ao consumir produtos ultraprocessados apresentados como saudáveis, se alimenta
essencialmente de açúcar e gordura sem ter consciência disso. Em uma metáfora, o filme mostra os ingredientes em
excesso de alguns produtos que consumimos em nosso cotidiano: da caixa de suco que se diz "natural" cai açúcar
refinado; da caixa do bolo que se vende como "caseiro", sai um tablete de gordura.
“Fizemos um "raio x" dos alimentos não saudáveis”, afirma Inês Rugani, professora da UERJ e membro da
Abrasco, acrescentando que, por meio de imagens fortes e a apresentação das consequências de forma direta, o
objetivo é sensibilizar os espectadores e evidenciar a falta de informação clara e o marketing enganoso nas
embalagens que vendem produtos nutricionalmente pobres como se fossem benéficos para a saúde.
A campanha tem a intenção de alertar a população sobre as reais características nutricionais de produtos
ultraprocessados, que não destacam em suas embalagens o excesso de ingredientes como sódio, açúcar e/ou
gorduras, levando os consumidores a fazer escolhas não saudáveis. Também tem a intenção de mobilizar a
sociedade a apoiar a adoção de rótulos mais claros e a restrição de propagandas enganosas sobre alimentos,
especialmente aquelas direcionadas a crianças. Vale lembrar que se encontra em discussão na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) a revisão das normas de rotulagem
Assista aqui ao vídeo da campanha
nutricional. A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável defende
a adoção de uma rotulagem nutricional frontal de advertência
inspirada no modelo do Chile, entre outras recomendações,
conforme proposta apresentada à Agência pelo Idec e UFPR. Uma
consulta pública deve ser aberta pela Anvisa até o final do ano para
ampliar a discussão sobre esse tema e definir novas regras
brasileiras de rotulagem nutricional.
Em uma escala maior, o movimento aponta que a
responsabilidade pelo excesso de peso não pode ser atribuída
apenas ao indivíduo, por não praticar atividade física e consumir
calorias em excesso. Mas se justifica principalmente pela existência
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de um ambiente que estimula o consumo excessivo de produtos não saudáveis por
meio de publicidade massiva e rótulos atrativos, porém enganosos. Segundo Ana Paula
Bortoletto, líder do Programa de Alimentação Saudável do Idec, estudos recentes
indicam que a obesidade e as doenças ocasionadas pelo excesso de peso estão entre
os problemas de saúde mais graves do Brasil.
“Em pesquisa realizada para a campanha, os entrevistados ficaram surpresos ao
serem informados sobre a quantidade de açúcares, gorduras e sódio presentes nos
produtos exemplificados e em tantos outros anunciados como saudáveis. Para alguns,
as informações foram novidade, o que demonstra a falta de informações claras sobre o
que é comum na alimentação de muitas pessoas”, comenta a especialista.
Por meio do slogan "Você tem o direito de saber o que come", o público é
convocado a cobrar políticas públicas para o aprimoramento da rotulagem de
produtos ultraprocessados e destaca a importância do acesso à informação clara e
adequada para escolhas alimentares mais saudáveis. Além da TV, a campanha será
veiculada através de peças para rádio e para mídias impressa e digital.
Saiba mais sobre a campanha, acesse o site da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável.
Fonte: O Globo
Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/entidades-alertam-para-falta-de-clareza-em-rotulos-propagandaenganosa-de-alimentos-nao-saudaveis-22015503

A obesidade é uma questão política
Estima-se que 4.500.000 brasileiros têm indicação
formal para realizar cirurgia bariátrica, segundo a Associação
Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome
Metabólica (Abeso). Levando-se em conta o ritmo de
aproximadamente 100.000 procedimentos realizados por
ano, seriam necessários 45 anos – quase meio século – para
atender a todos que se encontram hoje em estado de
obesidade mórbida. Some-se, ainda, todos os aqueles que
terão obesidade mórbida ao longo desse período (dados do
Ministério da Saúde apontam um crescimento de 60% no número de obesos na última década) e o resultado é uma
conta que não fecha. Mais do que isso, esses números são o retrato simbólico de como fracassamos - e seguimos
fracassando enquanto sociedade - no enfrentamento desta epidemia.
A obesidade ainda é largamente associada a comportamentos individuais. Um mal que acomete aqueles que
não têm disciplina alimentar e que fraquejam diante das “tentações”. Sem força de vontade para a prática regular de
exercícios físicos, o indivíduo descuidado engorda a tal ponto de coloc ar sua vida em risco. É, portanto, responsável
único pela situação em que se encontra. Essa visão sobre a obesidade - e as pessoas com obesidade - é falsa e
precisa mudar.
A obesidade é muito mais do que uma questão de disciplina e força de vontade.
Atualmente, 57% da população brasileira adulta tem excesso de peso - 20% das pessoas desse grupo tem
obesidade. Nos últimos 35 anos, o número de brasileiros com obesidade mais do que dobrou entre as mulheres e
quase quintuplicou entre os homens. É bastante improvável que o problema destas milhões de pessoas, inclusive
crianças, seja explicado pela falta de disciplina e preguiça.
O aumento acelerado da obesidade é relacionado, sobretudo, a mudanças no padrão alimentar da população.
Especialmente o aumento do consumo de produtos ultraprocessados, popularmente chamados de industrializados,
com baixo ou nenhum valor nutricional e altos níveis de sódio, gorduras ou açúcares. Esses itens vêm substituindo a
uma dieta rica em produtos naturais e pouco industrializados. Já existe um conjunto robusto de evidências
científicas que provam a relação entre o consumo destes produtos de má qualidade e o aumento do excesso de
peso.
Fonte: O Globo
Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/a-obesidade-uma-questao-politica-22014639
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Nutricionista explica qualidade dos nutrientes dependendo do
processamento do alimento
Na quarta-feira, dia 01 de novembro, no programa Encontro com Fátima Bernardes da Rede Globo, a
nutricionista explicou a classificação dos alimentos de acordo com Guia Alimentar para a População Brasileira e a
importância da leitura do rótulo. O programa também mostrou uma experiência de promoção do acesso a alimentos
orgânicos em São Paulo.

Fonte: Globo
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/6258302/

Análise identifica resíduos de agrotóxicos em 60% das amostras de
12 tipos de alimentos
Uma análise de 12 alimentos comuns nas dietas dos brasileiros revelou resíduos de pesticidas em 60% das
amostras e vestígios do uso ilegal de agrotóxicos em mais de um terço do material. A lista de itens contaminados
inclui arroz, feijão, banana, mamão, laranja, tomate, café e pimentão.
O estudo foi uma iniciativa do Greenpeace. A organização adquiriu 113 quilos de 12 variedades de alimentos,
entre os dias 11 e 13 de setembro, em centrais de abastecimento de São Paulo e de Brasília. As amostras obtidas
foram analisadas pelo Laboratório de Resíduos de Pesticidas (LRP) do Instituto Biológico de São Paulo, ligado ao
governo do Estado.
O 113 quilos de alimentos foram divididos em 50 amostras, das quais 30 continham resíduos de agrotóxicos.
Desse total, 18 apresentavam algum tipo de irregularidade, como a presença de agrotóxicos proibidos no Brasil, que
não são permitidos para determinadas culturas, ou em concentrações superiores à máxima estipulada pela
legislação.
No total, 13 amostras apresentavam agrotóxicos proibidos para aquela cultura específica. Três amostras
continham agrotóxicos permitidos, mas em nível superior ao máximo permitido.
Duas amostras de pimentão - uma de São Paulo outra de Brasília, apresentaram sete tipos de resíduos,
incluindo três tipos diferentes de agrotóxicos proibidos para esse alimento. Em 17 amostras de diversos alimentos
havia mais de um agrotóxico - o que, segundo os especialistas, provoca o chamado "efeito coquetel", quando
diferentes substâncias interagem e geram efeitos nocivos que não são fiscalizados.
Das quatro amostras de mamão estudadas, três apresentaram quatro tipos diferentes de resíduos. Duas delas
estavam contaminadas com procloraz, um pesticida banido no Brasil e proibido para qualquer alimento. Uma
possuía resíduos do pesticida difenoconazol em concentração nove vezes superior à permitida. Duas outras
continham famoxadona, um pesticida não permitido para o mamão.
Confira o artigo na íntegra
Fonte: Estadão
Disponível em: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,analise-identifica-residuos-de-agrotoxicos-em-60-das-amostras-de-12-tipos-dealimentos,70002067477

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 13

"Obesos e famintos são frutos da lógica que vê comida como
negócio", diz pesquisadora
“Comer é um ato político!” Esta é a ideia central do livro “O negócio da comida: quem controla a nossa
alimentação?” (livro do mês da Editora Expressão Popular), da jornalista, socióloga e ativista Esther Vivas Esteve. O
objetivo da autora é armar os leitores com informações fundamentais para a reflexão e reação diante da evidência
de que a fome é um problema político.
Ao longo dos capítulos do livro, Esteves explica que a agricultura camponesa representa a alternativa diante
da mercantilização da comida. Essa transformação do alimento em produto tem como consequência um mundo de
obesos e famintos, defende a autora. Ela também destaca o papel fundamental das mulheres na construção da
soberania alimentar.
A autora falou com o Brasil de Fato, confira:
Brasil de Fato: Em seu livro, você diz que comer é um ato político, como se interessou por esse assunto?
Esther Vivas Esteve: Percebi que a mesma lógica que o capital utiliza para mercantilizar nossas vidas e os
nossos direitos também se dava com a alimentação, com o que comemos. E a partir daí comecei a trabalhar com
esses temas até o dia de hoje. Além de um ato político, comer é um negócio lucrativo. Cada vez mais a comida tem
menos qualidade.
Retomando o que você traz no livro, pode falar um pouco mais sobre as alternativas para combater o
agronegócio?
Por um lado, a alternativa que mostro no livro é a mesma que reivindicamos há anos por meio dos
movimentos sociais ao redor do planeta, inclusive por meio da Via Campesina como alternativa política de soberania
alimentar. São as alternativas cotidianas a partir das quais podemos construir essa soberania alimentar e, por tanto,
precisamos avançar numa agricultura ecológica, uma agricultura campesina.
E qual o papel das mulheres nesse cenário?
Esse atual modelo agroalimentar e essa perspectiva de gênero é imprescindível, tanto para fazer um bom
diagnóstico da situação como para implantar uma alternativa real, porque hoje vemos que os interesses do capital
impactam de uma maneira direta no modelo agroalimentar, mas também na lógica do patriarcado.
As mulheres são as que mais trabalham no campo, em escala global, mas ao mesmo tempo, são as que mais
morrem de fome. Cerca de 60% da fome crônica do mundo é feminina. Por isso, qualquer alternativa que se
implemente deve ter em vista isso. Uma soberania alimentar sem uma perspectiva feminista não pode ser uma
alternativa real.
Sobre o tema central do livro, como você vê a mercantilização dos alimentos?
Eu acredito que a questão da fome é uma questão em que há uma consciência importante, mas muitas vezes
não estamos conscientes dessa situação de fome, de desnutrição em uma escala mais local em nosso território. Eu
acredito que viver como vivemos em um mundo de obesos e famintos é fruto dessa lógica de transformar alimentos
em um negócio.
Tem algum ponto importante que acha que devemos comentar?
Bem, um tópico que não mostrei ao longo da entrevista e acho interessante, é como parte do livro o que
também suscita o papel que os supermercados desempenham nesta cadeia de produção de alimentos e como os
supermercados acabam determinando muitas vezes que comemos e como comemos e, portanto, é uma peça central
do agronegócio. De fato, a agroindústria também é caracterizada por subordinar seu modelo de agricultura aos
interesses ao serviço dos grandes supermercados de, portanto, o papel dos supermercados é um papel essencial
nessa lógica privatizadora e mercantilizadora de alimentos.
Fonte: Brasil de Fato
Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2017/10/17/obesos-e-famintos-sao-frutos-da-logica-que-ve-comida-como-negocio-dizpesquisadora/?utm_source=bdf&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter_share

