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1. Publicada portaria do Programa Academia da
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Publicada portaria do Programa Academia
da Saúde que habilita novos polos ao
recebimento de custeio

Publicada Portaria Nº 3945, de 28 de dezembro de 2017, que credencia
municípios ao recebimento do incentivo de custeio para polos do Programa
Academia da Saúde.
4. Espaço dos estados
Com esta nova portaria, mais 446 polos do Programa em todo o
6. Implementando o Guia: Dicas simples de
Brasil
foram
credenciados e dessa forma receberão recursos para custear as
alimentação para seguir em 2018 e ser mais
atividades multidisciplinares desenvolvidas nesse ponto de atenção à saúde,
saudável
articulados com as equipes de atenção básica.
8. Monitoramento Semanal de Programas
Estratégicos da CGAN
Acesse o site do Programa e confira os documentos e materiais de
10. Saiu na mídia
apoio disponíveis:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_academia_saude.php
Confira os municípios credenciados pela Portaria Nº 3945, de 28 de
dezembro de 2017:
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Publicadas novas Portarias do
Programa de financiamento das
ações de Alimentação e Nutrição FAN
Publicadas as Portarias Nº 3799, de 26 de dezembro de
2017 e Nº 3.943, de 28 de Dezembro de 2017, que estabelecem
incentivos de custeio para a estruturação e implementação de
ações de alimentação e nutrição, com base na PNAN. A primeira
destina-se às Secretarias de Saúde de 319 municípios que
possuem população entre 30.000 e 39.870 habitantes (IBGE
2017), enquanto a segunda contempla 449 municípios com
população compreendida entre 39.870 e 78.800 habitantes
(IBGE 2017).
Em 2017 foi estabelecido o repasse do FAN a municípios
com população compreendida entre 30.000 a 149.000
habitantes, ampliando o número de municípios contemplados
para 942. Neste ano, foi publicada ainda a Portaria Nº 2512 de
28/09/2017, destinada a municípios com população acima de
150 mil habitantes, repasse que vem ocorrendo desde 2008.

Prorrogado o prazo para entrada
única pelo E-SUS de dados de
antropometria e consumo alimentar
do SISVAN
O Ministério da Saúde reitera o que trata a Nota Técnica
nº 51 – SEI/2017 sobre a integração entre o Sisvan e a estratégia
e-SUS AB, onde temos a migração dos dados existentes no SISAB
(Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica) para a
base do Sisvan desde outubro de 2016.
Entretanto, esclarecemos que foi prorrogado o prazo para
o SISAB, por meio dos sistemas e-SUS AB com PEC, ou CDS, ou
sistema próprio, ser considerado como única entrada de dados
de antropometria e de marcadores do consumo alimentar.
Sendo assim, a digitação desses dados pode ser realizada tanto
no e-SUS AB como no Sisvan.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
É comum as pessoas apostarem em produtos diet e light com o
objetivo de perder peso ou de tentar uma alimentação mais
adequada. Mas será que eles são usados de forma correta?
Descubra no Portal Saúde Brasil, acessando a URL: goo.gl/8von2y

A fruta é sempre a melhor opção no lugar do suco. Não ofereça a
bebida antes de 1 ano. Não ofereça açúcar ou preparações
culinárias que contenham açúcar para crianças menores de 2 anos.
Cuidado com a oferta de alimentos não saudáveis para os
pequenos. Eles não precisam de alimentos do tipo petit suisse,
gelatina, macarrão instantâneo, biscoitos recheados, salsicha,
cereais matinais ou bebidas açucaradas. Saiba mais em
http://www.blog.saude.gov.br/dj0go8 #VivaMaisSUS

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 3

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Revista da Sociedade Britânica de
Nutrição publica número especial
sobre ultraprocessamento de
alimentos

Saiu nas Redes Sociais do Ministério
da Saúde
O verão é a estação mais quente do ano com temperaturas
elevadas e, por isso mesmo, é uma época do ano em que as
pessoas aproveitam as férias para viajar e ir à praia. Mas é
também um momento em que todos devem ficar atentos
para não experimentar alimentos de má qualidade ou
comidas que não estejam bem conservadas ou que não
foram bem preparadas. Ficou interessado? Vale conferir
essa reportagem sobre que alimentos consumir no calor.
Confira! http://www.blog.saude.gov.br/aq75r9

A revista Public Health Nutrition (PHN), publicação
internacional editada pela Sociedade Britânica de Nutrição e
referência na área, já deu largada no ano novo e divulga seu
suplemento especial de janeiro de 2018 sobre ultraprocessamento
de alimentos. Os editores Bridget Kelly e Enrique Jacoby convidaram
diversos especialistas de vários países para avaliarem o consumo de
alimentos ultraprocessados e sua relação com qualidade da
alimentação e saúde das populações de seus países. O resultado
pode ser conferido nos 26 artigos científicos assinados por
pesquisadores de universidades e centros acadêmicos de vários
países, incluindo Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile,
Colômbia, Estados Unidos, França, Inglaterra, México, Nova
Zelândia, Líbano e Uruguai.
Já está disponível para download o livro “Alimentação &
Dois dos artigos são assinados por pesquisadores do Núcleo
Nutrição na Atenção Primária à Saúde”, organizado pela
de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade
equipe do TelessaúdeRS-UFRGS. Confira:
de São Paulo (NUPENS/USP), liderado por Carlos Monteiro,
http://www.blog.saude.gov.br/k09exa
professor titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de
Saúde Pública (FSP/USP). Monteiro vem sendo alvo de uma
campanha internacional de desqualificação do conceito e da
classificação de alimentos a partir do seu grau de processamento
(denominada Classificação NOVA), modelo defendido e formulado
pelo NUPENS/USP. No final de novembro, a Abrasco posicionou-se
publicamente por meio de uma nota de apoio a Monteiro e sua
equipe, repudiando práticas políticas corporativas de segmentos
que ferem o interesse público, com ações voltadas para distorcer e
criar barreiras para a difusão/consolidação de conhecimentos que
confrontam
interesses.
Os estudos divulgados no suplemento de PHN
confirmam a natureza intrinsicamente não saudável dos
alimentos ultraprocessados e os múltiplos efeitos negativos
que exercem sobre a saúde humana. Reforçam também a
hipótese de que o crescimento da produção e consumo
desses alimentos, propiciado pela globalização da economia,
pela captura do sistema alimentar global por corporações
transnacionais e pela ausência de regulação do marketing
agressivo dos seus produtos, é uma das principais causas da
atual pandemia de obesidade, diabetes e outras doenças
crônicas não transmissíveis relacionadas à alimentação.
Acesse aqui o número especial.
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Espaço dos Estados

Política Nacional de Alimentação e Nutrição é discutida em
encontro em Cuiabá
As ações dos programas estratégicos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAM) de Mato Grosso
estiveram em discussão durante o VIII Encontro Estadual de Coordenadores Regionais de Alimentação e Nutrição
(VIII EECRAN), realizado pela área técnica da Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde. Dúvidas,
dificuldades e também soluções baseadas nas diretrizes do PNAM foram apresentadas pelos participantes com
objetivo de fortalecer as políticas em conjunto com os municípios.
Durante dois dias (30 de novembro e 1º de dezembro), coordenadores regionais de alimentação e nutrição dos
Escritórios Regionais de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (ERS) compartilharam suas
experiências e práticas. Dentre os temas, foram discutidos: Vigilância Alimentar e Nutricional; Promoção da Saúde e
da Alimentação Adequada e Saudável, com ênfase no Guia Alimentar para a População Brasileira e nos programas da
Obesidade e Obesidade Infantil; Prevenção e Controle dos Agravos Nutricionais; sistemas de controle dos Programas
de Distribuição de Micronutrientes (Vitamina A, Ferro e NutriSUS), de avaliação antropométrica e consumo
alimentar (SISVAN) e da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB);
Os participantes também discutiram os sistemas de financiamento fomentados pelo Ministério da Saúde e que
são repassados ao Estado e aos municípios e o Programa Bolsa Família na Saúde. Os debates tiveram a participação
da nutricionista Maria Fernanda Moratori, membro da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN), do
Ministério da Saúde.
No encerramento do Encontro, os participantes elaboraram uma Súmula, na qual consta as ações que deverão
ser executadas no período 2017/2018 e também uma proposta inovadora de construção coletiva do Plano de
Trabalho Anual (PTA) para o ano de 2019, no que se refere às ações de Alimentação e Nutrição em Mato Grosso.
Fonte: Folha Max
Disponível em: http://www.folhamax.com.br/cidades/politica-nacional-de-alimentacao-e-nutricao-e-discutida-em-encontro-em-cuiaba/147486

Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças
Crônicas e Agravos Não Transmissíveis (DANTs) - ES
Lançado oficialmente no dia 5 de dezembro, pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), o Plano traz um
perfil epidemiológico do estado, ou seja, mostra quais são os maiores problemas e onde eles estão, trazendo
propostas para que os municípios e o estado reduzam as complicações e a mortalidade por DANTs.
O desafio agora é pensar em medidas de intervenções efetivas para conter o avanço das DANTs no estado.
Para a SESA, o desafio é organizar a rede de atendimento em saúde a partir de uma visão única, que perpassa pela
promoção da saúde até o cuidado integral ao paciente. Além de gestores e técnicos da Secretaria de Estado da
Saúde, participaram da agenda equipes de outras secretarias de governo que fazem interface com o plano, gestores
e técnicos de saúde dos municípios capixabas, universidades e representantes do Ministério da Saúde.
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I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS NO SUS DO DISTRITO FEDERAL
PREMIA 22 TRABALHOS, TRÊS NA TEMÁTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Nos dias 05 e 06 de dezembro a Secretaria de Estado de Saúde do DF realizou, no Instituto
Serzedello Corrêa/Escola de Governo do Tribunal de Contas da União, a I Mostra de Experiências
Inovadoras no SUS do Distrito Federal. Momento de troca de ricas experiências dos 193 trabalhos
apresentados de um universo de 558 propostas validadas dentro dos critérios de seleção estabelecidos.
Além da apresentação oral dos trabalhos, a Mostra contou com um momento do monge Daniel
Henry Calmanowitz, do Centro Dharma da Paz com a temática Saúde e Espiritualidade: cultivando a
espiritualidade para uma prática profissional de paz, e uma mesa de diálogo com gestores do SUS:
Nossas experiências são inovadoras ou estamos fazendo mais do mesmo?
A solenidade de premiação aos vencedores das sete categorias contou com a alegre trupe Calango
Careta que de forma descontraída, levou um a um os premiados da
mostra até o palco para receberem o cheque (recurso a ser utilizado
na experiência relatada) e o certificado.
O evento também contou com uma premiação especial
concedida pelo Centro de Excelência contra a Fome da ONU, que
escolheu dentre as 558 propostas validadas, 68 projetos que mais
tinham relação com o trabalho do Centro. O ganhador foi o projeto
"Alimentos ultra processados: uma questão de saúde pública",
desenvolvido pela nutricionista da Unidade Básica de Saúde 1 de
Candangolândia.
Destacamos, com satisfação, os três trabalhos premiados na temática de alimentação e nutrição da
SES DF:
Categoria 1: Atenção primária à saúde e vigilância em saúde:
3º lugar: Programa Obesidade Embora - Probem infantil da
Unidade Básica de Saúde 2 do Recanto das Emas
Categoria 4: Participação social:
1º lugar: Elaboração do "Livro de Receitas Regionalizado"
adaptado ao grupo de diabéticos da Unidade Básica de Saúde do
Cruzeiro Novo
Categoria 5: Gestão do trabalho e da educação em saúde no
âmbito do SUS no DF:
1º lugar: Projeto “Cantina terapêutica do Hospital São Vicente de
Paulo – HSVP”.

Maiores informações sobre a I Mostra de Experiências
Inovadoras no SUS do Distrito Federal nos links:
http://www.saude.df.gov.br/noticias/item/9936-mostra-deexperi%C3%AAncias-inovadoras-revela-empenho-einspira%C3%A7%C3%A3o-de-servidores-dasa%C3%BAde.html e
http://www.saude.df.gov.
br/noticias/item/9939mostra-premia-21experi%C3%AAnciasinovadoras-do-sus-nodf.html .
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
Dicas simples de alimentação para seguir em 2018 e ser mais
saudável
Dieta cetogênica, jejum intermitente, low carb: é muito provável que você tenha ao menos ouvido
falar — ou até seguido — essas dietas em 2017. E também é possível que você desconheça o Guia
Alimentar para a População Brasileira: apesar de ter sido lançado em 2014 (e passado por revisões em
2015 e 2016), o documento que deveria nortear nossas escolhas alimentares ainda não faz parte do
cotidiano dos brasileiros.
A ideia do Guia Alimentar, coordenado pelo professor Carlos Augusto Monteiro, do Departamento
de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, é pensar a nutrição diferente. Ao contrário do
documento anterior (de 2006), o foco não são os nutrientes, e sim o comportamento alimentar e o resgate
das nossas raízes e tradições alimentares. Ou seja: você não precisa entender todas as propriedades e
benefícios de uma fruta, mas deve saber quais estão na época.
Com o crescimento de doenças crônicas e da obesidade (segundo o Ministério da Saúde, quase 50%
da população brasileira está acima do peso), o Guia Alimentar foi lançado como uma forma de enfrentar
esse cenário — sem restrições ou medidas mirabolantes.
Elencamos seis dicas para você seguir em 2018 que vão te ajudar a se reconectar com a alimentação
regional, ganhar mais saúde e até emagrecer (se essa for uma das suas resoluções de ano novo):
Fonte: Adaptado de:Gazeta do Povo viver bem
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/dicas-simples-de-alimentacao-para-seguir-em2018-e-ser-mais-saudavel/

1 – Prefira sempre alimentos in natura e preparações culinárias
São as frutas, verduras, legumes e carnes — Todos alimentos que vêm da natureza. Eles, segundo o Guia
Alimentar, devem ser a base da nossa alimentação, compostos com os minimamente processados (arroz,
feijão, grãos e castanhas, por exemplo).Escolher a comida “feita na hora” faz com que colaboremos com
um sistema alimentar social e ambientalmente sustentável. E ela não precisa ser complicada – o
documento do Ministério da Saúde traz
alguns exemplos de combinações
saudáveis que incluem alimentos
baratos e fáceis de encontrar. Leve em
conta ainda as características de sua
região: o cuscuz de milho, por exemplo,
é típico na Bahia para o café da manhã.
O Açaí é usado no norte com pratos
salgados e o pão francês é preferido no
sul e sudeste. Sim, não tem por que
banir o pãozinho da sua alimentação:
só prefira os mais artesanais, com
poucos ingredientes. Preste atenção no
rótulo: o ideal é que ele leve apenas
cinco ingredientes. Na lista, a ordem do
que é utilizado está sempre da maior
para a menor. Fuja se o açúcar estiver
entre os três primeiros..
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
2 – Coma feijão com arroz
Combinação tradicional do Brasil e completa do ponto de vista
nutricional, a queda do consumo de feijão com arroz no país é
diretamente proporcional com o aumento da obesidade: em
2000, o consumo per capita de arroz era de 45,1 quilo em 2000;
de feijão, 18. A partir dessa década, ambos alimentos
diminuíram na mesa dos brasileiros, que hoje é de cerca de 36
quilos (arroz) e 15 (feijão). Segundo o Guia Alimentar, feijões (e
todas as leguminosas , como grão de bico e lentilhas) são fontes
de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como
ferro, zinco e cálcio.
3 – Frutas e vegetais em primeiro lugar. Suco, só às vezes
A diversidade de legumes e verduras no Brasil é imensa, e varia conforme a região. A dica para comer mais é
diversificar a forma de preparo: alguns são melhores crus, outros, cozidos e assados. Combinados, vão bem
em sopas ou ensopados e em preparações como tortas e molho de macarrão. A regra é a mesma do feijão:
pouco óleo e sal, bastante tempero.
4 – Carne vermelha de menos
Apesar da quantidade de proteínas e outros nutrientes, o brasileiro consome carne vermelha demais —
segundo alguns estudos, esse excesso está relacionado com a maior probabilidade de desenvolver alguns tipos
de cânceres. Além disso, tem mais gorduras e calorias. A dica, portanto, é deixar a carne vermelha para
ocasiões especiais (no máximo, duas vezes na semana), preferir carnes brancas e excluir qualquer tipo de
carne em algumas refeições ao longo da semana.
5 – Evite ultraprocessados ao máximo
São os produtos criados pela indústria alimentícia: biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo,
sucos artificiais e refrigerantes, produtos
congelados prontos e barras de cereal. Fabricados
por empresas de grande porte, envolve diversas
etapas e técnicas com muitos ingredientes,
principalmente sal, açúcar e gordura. Usa ainda
substâncias sintetizadas em laboratório, a partir de
alimentos e de outras fontes orgânicas como
petróleo e carvão. Um número elevado de
ingredientes (mais de cinco) e a presença de
ingredientes com nomes pouco familiares (você
usaria óleos interesificados e xarope de frutose ao
fazer um bolo em casa?) são outros indicativos para
fugir do produto.
6 – Coma com regularidade, em companhia e divida
tarefas. O documento indica fazer três refeições
diárias (café da manhã, almoço e jantar). Ao
contrário do que é preconizado por muitos
nutricionistas, não é preciso seguir regras como
comer “de três em três horas”. Mas, se você sentir
necessidade de um lanche, sem problemas: desde
que ele seja uma fruta, iogurte, castanhas ou uma
bebida como vitamina de frutas. Preferir alimentos
verdadeiros e preparações culinárias requer rotina:
é preciso planejar idas à feira e supermercado com
mais frequência, além de planejar as refeições para
evitar desperdícios. E, no fim, lavar a louça. Isso
confere um pouco de trabalho, que não deve ser
responsabilidade apenas de um membro da família.
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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 – 08/01/2017)

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A
– parcial de 08/01/2018:
:

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887
- 69,17% de famílias acompanhadas:
1) 7.123.900 famílias acompanhadas;
2) Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 17,03 pontos percentuais
(p.p.);
3) Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 12,23 pontos percentuais
(p.p.);
- 336.361 gestantes localizadas:



Em relação à estimativa (484.182), estamos com 72,31% de gestantes
localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

48.961 crianças sem vacina em dia

1.323 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:





4 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
5.473 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
111 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de 2017,
por Unidade Federativa.

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

Nº famílias Nº famílias
perfil perfil saúde
saúde
acomp.

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

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

40.175
179.641
228.641
19.285
790.500
520.587
21.314
64.026
117.646
458.268
552.263
34.468
70.044
414.891
218.286
471.427
187.845
161.490
241.207
135.761
32.356
15.249
112.574
52.184
130.548
452.514
58.988

53,36%
55,95%
68,01%
32,74%
56,56%
61,81%
30,78%
44,36%
44,08%
57,29%
63,76%
31,11%
50,16%
53,70%
54,21%
53,65%
54,15%
53,23%
37,78%
49,09%
40,84%
37,37%
37,30%
52,19%
60,19%
37,86%
55,01%

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

43.493
222.224
261.958
30.034
949.103
642.123
18.785
78.988
156.500
549.128
625.623
54.560
79.894
503.400
281.483
599.687
248.974
198.479
328.815
171.122
35.581
18.705
161.489
62.224
156.117
570.612
74.799

61,36%
72,99%
83,30%
53,76%
72,46%
81,78%
29,95%
61,30%
63,63%
72,69%
77,75%
54,72%
62,70%
69,33%
74,24%
72,30%
76,23%
71,67%
56,30%
65,97%
50,31%
51,53%
58,93%
68,39%
76,42%
53,00%
75,76%

Diferença
percentual
2ª vigência
2017/1ª
vigência
2017
8,00%
17,05%
15,28%
21,02%
15,90%
19,97%
-0,82%
16,95%
19,55%
15,39%
13,99%
23,61%
12,53%
15,63%
20,03%
18,65%
22,08%
18,44%
18,52%
16,88%
9,48%
14,15%
21,63%
16,20%
16,24%
15,14%
20,75%

Brasil

11.088.74
4

5.782.178

52,14%

10.298.88
7

7.123.900

69,17%

17,03%

1ª vigência 2017 (parcial 14/04/17)
UF

2ª vigência 2017 (parcial
13/11/17)
Cobertur
a (%)

- 2.872.351 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas
com vitamina A, o que representa 45,5 % da meta de crianças
de 6 a 59 meses.
- Em comparação com dezembro de 2016, estamos com
menos cerca de 569.617 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 8,9 pontos percentuais ao comparar
o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional
(45,5%): RJ, RS, SP, PR, PA, CE, RO, BA e RR.
Informamos para os municípios que, por ventura, desejam
desligar-se do Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A, que estaremos recebendo até o dia 21 de
janeiro de 2018 os ofícios assinados pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Observação: O sistema de gestão do programa estará
disponível impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2018
para a inserção dos dados de crianças suplementadas e
cápsulas perdidas durante todo o ano de 2017. A partir desta
data, o sistema estará habilitado apenas para o registro dos
dados de 2018. Não perca tempo e atualize as informações
de seu município!
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao
dia 02/01/2018 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
84.303
22.786
131.685
545.273
95.731
6.311.745

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
37.399
129.587
134.181
45.569
340.528
168.008
56.593
47.298
131.801
261.229
184.667
63.616
84.625
193.619
128.967
248.143
105.373
25.931
18.367
108.689
40.227
16.707
8.621
13.977
103.182
98.861
76.586
2.872.351

Cobertura
61,4%
61,7%
46,1%
81,8%
41,8%
33,5%
55,8%
48,5%
59,0%
52,9%
73,3%
84,9%
72,3%
33,4%
57,7%
47,5%
55,2%
24,2%
9,5%
59,3%
40,6%
44,3%
10,2%
61,3%
78,4%
18,1%
80,0%
45,5%

Observação: Tendo em vista a proximidade do encerramento da vigência em 12 de janeiro de 2018, orientamos as
Coordenações Estaduais e Municipais do Programa Bolsa Família na Saúde maior empenho juntamente aos 150
municípios que apresentam coberturas inferiores a 30% de acompanhamento das famílias beneficiárias do
programa, especialmente aos 11 municípios com zero família acompanhada, conforme , conforme destacados
abaixo:
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Municípios com zero de acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF na saúde:
UF

Município

UF

PR
RS

NOVA ALIANCA DO IVAI
IPIRANGA DO SUL

SP
SP

Município

AGUAS DE SAO PEDRO
BORA

Municípios abaixo de 30% de cobertura das famílias beneficiárias do PBF na saúde:
UF

Município

UF

Município

UF

Município

BA
BA
DF
MA
MA
MA
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MS
MS
MS
MS
MT
PA
PB
PI
PI
PI
PI
PR
PR
PR

BOQUIRA
ITAJU DO COLONIA
BRASÍLIA
PAULO RAMOS
PEDRO DO ROSARIO
SAO LUIS
ALAGOA
ARAXÁ
CRUZILIA
GONCALVES
GURINHATA
INGAI
ITAUNA
NOVORIZONTE
PESCADOR
PLANURA
VARGINHA
VESPASIANO
BELA VISTA
CARACOL
CASSILANDIA
DOURADOS
NOVO MUNDO
PARAUAPEBAS
CAMPINA GRANDE
COLONIA DO PIAUI
PORTO ALEGRE DO PIAUI
PRATA DO PIAUI
SANTO ANTONIO DE LISBOA
ALMIRANTE TAMANDARÉ
BANDEIRANTES
GUARATUBA

PR
PR
PR
PR
PR
PR
RJ
RJ
RJ
RN
RN
RN
RN
RO
RO
RO
RO
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
SC
SC
SP
SP
SP
SP
SP

IBEMA
MORRETES
NOVA ALIANCA DO IVAI
PONTAL DO PARANA
RAMILANDIA
SANTA ISABEL DO IVAI
COMENDADOR LEVY GASPARIAN
JAPERI
MESQUITA
LAGOA DE VELHOS
MAXARANGUAPE
PARNAMIRIM
VENHA-VER
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
NOVA MAMORÉ
PORTO VELHO
THEOBROMA
CAMAQUA
CANDIOTA
IPIRANGA DO SUL
MARQUES DE SOUZA
NAO-ME-TOQUE
PEDRAS ALTAS
QUARAI
TRAVESSEIRO
GARUVA
GRAVATAL
AGUAS DE SAO PEDRO
AMERICO DE CAMPOS
ARACARIGUAMA
BALSAMO
BIRIGUI

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
TO
TO

BORA
CAIEIRAS
CAIUA
CANANEIA
CANAS
CARDOSO
CASA BRANCA
CERQUILHO
CRUZALIA
CUBATAO
GETULINA
ICEM
ITAI
ITAPOLIS
ITATIBA
MACEDONIA
MIRANDOPOLIS
NOVAIS
PIQUETE
PIRAPORA DO BOM JESUS
PRESIDENTE EPITACIO
RUBIACEA
RUBINEIA
SALMOURAO
SAO CARLOS
SAO LUIS DO PARAITINGA
TAPIRAI
URU
URUPES
VARZEA PAULISTA
ITAGUATINS
PEDRO AFONSO
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Saiu na Mídia

Chile proíbe publicidade na TV de alimentos com excesso de
calorias, sal, gordura e açúcar
O Chile proibiu a publicidade na televisão de alimentos com excesso de calorias, sal, gordura e açúcar. O
decreto assinado pela presidente Michelle Bachelet no último dia 28 veda comerciais desses produtos entre 6h e
22h, tanto na TV fechada como na aberta, além de salas de cinema.
A medida aperfeiçoa e amplia as restrições impostas em 2015, quando a presidente assinou outro decreto no
qual barrava a publicidade desses produtos em programas que tivessem mais de 20% de audiência infantil. Porém,
com a dificuldade em definir o escopo de transmissões que se encaixam nesse critério, decidiu-se dar um passo
além. Agora, o decreto estabelece seis meses para a adequação de todas as emissoras e fabricantes às novas regras.
Trata-se de mais um passo dado pelo Chile na tentativa de frear as taxas de sobrepeso e obesidade, que estão
entre as maiores do mundo. Há poucos dias, o Ministério da Saúde divulgou os primeiros resultados da Pesquisa
Nacional de Saúde, mostrando que 74,2% dos chilenos têm sobrepeso ou obesidade – desses, 31,2% são obesos, e
3,2% são obesos mórbidos. Trata-se de um crescimento de dez pontos em menos de dez anos.
Em outubro, um relatório divulgado pela FAO, agência das Nações Unidas para a alimentação, e pela
Organização Mundial de Saúde colocou o país no topo da obesidade feminina na América do Sul, com 32,8% da
população. Os dados do Ministério da Saúde são ainda piores: 74,8% das mulheres apresentam sobrepeso ou
obesidade.Entre os mais pobres, o quadro é ainda mais grave, com apenas 18% das pessoas dentro do peso correto.
Em meio a isso, o Chile tem sido um dos países mais ousados no enfrentamento ao problema. Em 2012, o Congresso
aprovou um projeto de lei que visava à adoção de uma série de medidas contra a obesidade. Uma delas,
regulamentada por decreto de 2015, previa a colocação de sinais de advertência frontais nas embalagens de
ultraprocessados.
Desde o ano passado, é obrigatório que os produtos levem selos por excesso de calorias, sal, gordura e açúcar.
Além disso, essas embalagens não podem estampar personagens infantis, desenhos ou qualquer outro sinal gráfico
que estimule o consumo. Tampouco podem estar acompanhadas de brindes, ser distribuídas gratuitamente e
promover alegações de benefícios à saúde, como presença de vitaminas e minerais. Está ainda proibida a venda
desses alimentos em escolas.
Com o novo decreto, a única exceção é a menção ao nome do produto, e nada mais, durante espetáculos
culturais, esportivos ou de beneficência. Apesar disso, o evento não pode ser organizado exclusivamente pela
empresa interessada em fazer publicidade. E não é permitido mostrar pessoas consumindo o produto.
Outra novidade é a proibição total à publicidade de fórmulas infantis. Além da restrição à televisão, está
vedada a distribuição de brindes, a realização de sessões de degustação e de promoções, e o uso, nas embalagens,
de palavras que tenham caráter publicitário.
A medida é adotada na reta final do segundo mandato de Michelle Bachelet. No dia 17, as eleições vão decidir
se o próximo presidente será Sebastián Piñera, que já comandou o país entre 2010 e 2014, justamente sucedendo
Bachelet, ou o senador Alejandro Guillier, apoiado pela presidente. As pesquisas têm mostrado um cenário
indefinido.
A volta de Piñera ao La Moneda poderia representar uma ameaça às medidas adotadas nos últimos anos
contra a obesidade. Foi também na reta final do mandato, em dezembro de 2013, que o presidente chegou a editar
um decreto que contrariava as evidências científicas acumuladas pela equipe de saúde do governo.
O texto previa que as empresas pudessem escolher entre três cores de alertas, o que fazia com que fosse fácil
confundir o símbolo de advertência com os próprios rótulos. Além disso, era possível colocar um símbolo só com
todos os nutrientes em excesso, e não um alerta para cada nutriente.
Até mesmo o formato do sinal de advertência, uma espécie de losango com pontas arredondadas, ia na
contramão do que mostravam as pesquisas encabeçadas pelo Instituto de Nutrição e Tecnologia de Alimentos da
Universidade do Chile. O octógono negro com a inscrição “Alto em” era o que funcionava melhor para os
consumidores. Sob pressão, Piñera revogou o decreto, mas a regulamentação definitiva só veio um ano e meio mais
tarde, com a volta de Bachelet à presidência.
Fonte: O Joio e o Trigo
Disponível em: http://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2017/12/chile-proibe-publicidade-na-tv-de-alimentos-com-excesso-de-calorias-salgordura-e-acucar/
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Mudança em rótulos de comida abre 'guerra'
Após três anos de debates técnicos, os rótulos de produtos alimentícios brasileiros vão mudar. O modelo
atual, considerado confuso e pouco informativo, deverá ser substituído para permitir que o comprador saiba, de
fato, o que leva para casa. O tema está em análise pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é
considerado prioritário para 2018.
A Anvisa tem um grupo de trabalho sobre a mudança desde 2014. Indústria, entidades ligadas ao direito do
consumidor e associações médicas já encaminharam as propostas sobre qual seria o melhor tipo de rotulagem e
maneiras de alertar a população sobre produtos que apresentem níveis elevados de açúcar, gordura e sal.
Para tentar fundamentar as sugestões, as partes travam no momento uma verdadeira guerra de números e de
pesquisas. O maior embate é entre o modelo de advertência frontal, em forma de triângulos negros, e o alerta de
semáforo, colorido.
Apresentado pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), o projeto dos triângulos prevê que a embalagem
deva estampar alertas separados, indicando alto teor de açúcar, sódio, gordura saturada, gordura trans e adoçante
nos produtos. “Nós nos inspiramos no modelo do Chile, que usa um símbolo no formato de octógono preto. O
grande objetivo é chamar a atenção, não é trazer mais informações que as pessoas não vão conseguir entender ou
visualizar”, afirma a nutricionista do Idec Ana Paula Bortoletto.
Já a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI),
que formam com outras entidades a Rede de Rotulagem, sugerem um modelo utilizado no Reino Unido e no
Equador que usa as cores verde, amarelo e vermelho para alertar sobre quantidades de elementos possivelmente
maléficas à saúde. Nesta proposta, sinais coloridos na parte frontal do rótulo alertam para as quantidades de
açúcares totais, gorduras totais e sódio dos produtos, e cada componente é mostrado em quantidades por porção e
em porcentagem em relação a uma dieta de 2 mil calorias diárias.
A indústria considera a proposta doIdec alarmista. “O modelo de advertência apresenta uma figura
geométrica, em geral o triângulo, e isso desperta medo nas pessoas, há uma correlação com morte, produtos que
fazem mal, uma sensação ruim que isso passa e o consumidor prefere saber o que está consumindo e tomar por si
mesmo a decisão de fazer uma dieta equilibrada. Os dois modelos melhoram, mas um atende melhor”, diz Pablo
Cesário, gerente executivo de relações com o Poder Executivo da CNI.
Pesquisas. A mais recente pesquisa sobre os modelos em análise foi feita pelo Idec, com 1.607 pessoas.
Metade dos participantes avaliou embalagens com rótulos com advertências de triângulo e outra metade, com o
modelo do semáforo. Todos foram questionados sobre quais produtos apresentavam nutrientes acima do
recomendado. O nível de acerto foi de 75,7% para embalagens de advertências de triângulos. No semáforo, os
acertos foram de 35,4%. “A pesquisa deixa claro que o selo de advertência é mais compreensível”, afirma Ana Paula.
Ela rebate ainda a informação de que o triângulo emprestaria ao produto uma ideia de que ele é proibido.
“Participantes sustentam que uma embalagem como essa traria maior confiabilidade para o produtor. Ele informaria
de forma clara o teor do produto”, disse.
Na pesquisa do Idec, participantes classificaram ainda o sistema do triângulo como mais confiável. “O modelo
de três cores não agrega informações. É muito semelhante ao modelo atual.”
Os dados do trabalho do Idec foram apresentados para a Anvisa e se contrapõem a uma pesquisa feita pelo
Ibope a pedido da indústria. Nesse levantamento, 65% afirmaram achar que o semáforo nutricional era mais claro e
didático e 67% disseram preferir esse modelo. O trabalho, no entanto, não “testou” os participantes para avaliar se a
mensagem do rótulo era de fato compreendida.
Em seus informes oficiais, a Anvisa afirma não haver estudos científicos que comparem os modelos em análise
e, ainda, que trabalhos que analisam o impacto em outros países não podem ser usados para nortear a regulação
brasileira.
Personagens. A proposta defendida pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) também prevê mudanças
na tabela nutricional, que deverá ter como base 100 gramas de alimentos, obrigatoriedade de mostrar os açúcares
totais e também de aparecer com cores destacadas e letras maiores.
Além disso, a ideia é reduzir o consumismo infantil, vetando, por exemplo, a utilização de personagens infantis
nos rótulos de alimentos e bebidas em todo o País.
Fonte: Estadão
Disponível em: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mudanca-em-rotulos-de-comida-abre-guerra,70002115418
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Os bolsos gordos da ciência da obesidade
Como a indústria de alimentos ultraprocessados utiliza a pesquisa científica para minar políticas públicas, desviar
o foco e promover hábitos de consumo
“Estávamos iludidos de que se poderia chegar a uma boa
solução”, diz Simón Barquera. Algumas semanas antes, havíamos
visto o nome dele associado ao Comitê Científico da Choices
International Foundation, uma organização criada pela indústria
de alimentos para evitar a adoção de rótulos com alertas sobre
(altos) teores de sal, gordura e açúcar.
E ficamos surpresos: Simón, um dos diretores do Instituto
Nacional de Saúde Pública do México, é um dos grandes nomes
latino-americanos na área de obesidade e doenças crônicas, e
editor associado da Public Health Nutrition, uma publicação de
alta reputação na área de saúde. É, além disso, um dos principais porta-vozes dos grupos acadêmicos que pedem a
adoção de medidas fortes para conter os efeitos das grandes empresas em nossas vidas.
Em fevereiro, o New York Times havia revelado que ele é alvo de espionagem no telefone e no meio digital
justamente em meio a debates sobre políticas públicas nessa área.
“Como se pode imaginar, não houve acordo em nada. A indústria não apoiou nossas propostas de rotulagem,
não apoiou nossas propostas de publicidade, não apoiou nossa proposta de tirar a comida tranqueira das escolas”,
ele conta.
Na virada da década, o México estava preparando uma agenda regulatória forte na área de alimentação em
resposta à entrada no seleto grupo de países com maiores índices de obesidade do planeta. Os esforços da indústria
para evitar o avanço dessas propostas fazem com que Simón não tenha mais dúvida: não é possível sentar-se à mesa
quando há interesses tão conflitantes. De um lado, as grandes empresas buscam o aumento incessante do lucro. De
outro, os índices de obesidade e de doenças crônicas não param de crescer.
Por aqui, o sinal amarelo acendeu para valer na virada do século. A Pesquisa de Orçamentos Familiares 200203 do IBGE mostrou que 40,6% dos brasileiros apresentavam sobrepeso – desses, 11,1% estavam obesos, quase o
triplo do número de pessoas com déficit de peso. Mas o grosso das políticas públicas seguia direcionado ao combate
à miséria, tanto que o principal programa do governo eleito em 2002 se chamava Fome Zero.
Veio então a pesquisa de 2008-09 e a notícia de que 34,8% das crianças de 5 a 9 anos tinham sobrepeso –
16,6% de obesidade, quatro vezes mais que o índice de déficit de peso. Entre os adultos, o sobrepeso já atingia 49%,
mais de oito pontos de crescimento em seis anos.
“A gente antigamente olhava o sistema alimentar muito induzido pelo diálogo com a indústria”, diz Patricia
Jaime, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Quando ela chegou ao Ministério da Saúde como
coordenadora geral de Alimentação e Nutrição, em 2011, a conversa já havia mudado de rumo. “Os determinantes
sociais que nós costumávamos usar já não davam conta de explicar boa parte do problema.”
A epidemia de obesidade a nível global fez saltar aos olhos as contradições entre o financiamento privado da
ciência e o exercício científico da dúvida, da crítica, da reflexão. Até há pouco tempo as indústrias de alimentos eram
vistas como as responsáveis por matar a nossa fome. Então, tinham todo o direito de se sentar à mesa para discutir
como chegaríamos a isso. Mas, nas últimas décadas, ficou difícil ignorar o papel que esses produtos todos
desempenham no sobrepeso. É aí que entra a ciência: está muito claro que estudos foram manipulados para ocultar
evidências ou desviar o foco.
O debate é recente no mundo todo, e ainda mais recente no Brasil. Se hoje Simón Barquera não hesita em
marcar posição, sete ou oito anos atrás ele via a questão de maneira diferente. “No México, a indústria está
envolvida em todas as tomadas de decisão sobre prevenção de obesidade. Então, é difícil aprovar qualquer coisa.
Eles têm voz e voto.”
Fonte: O Joio e o Trigo
Leia a matéria na íntegra: http://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2017/12/os-bolsos-gordos-da-ciencia-da-obesidade/
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A Coca-Cola, a Zona Franca de Manaus e o rombo de 7 bilhões
A Receita Federal e organizações da área de saúde tentam há anos desmontar um distorcido sistema de
incentivos fiscais que beneficia grandes produtores de refrigerantes. Empresas instaladas na Zona Franca de Manaus
cobram créditos tributários por impostos que nunca foram pagos.
Segundo cálculos conservadores, as companhias beneficiadas deixam de repassar aos cofres públicos 7 bilhões
de reais por ano, o equivalente a 84 meses de manutenção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ameaçada de
fechamento, ou um terço do orçamento anual da saúde em São Paulo. O Fisco reclama da “distorção”. Não bastasse
o incentivo em si, há sinais de superfaturamento nas notas fiscais emitidas pelos beneficiários.
Os subsídios variam de 15 a 20 centavos de real por lata de refrigerante consumida no País. Nas garrafas de 2
litros, o valor repassado a essas empresas fica entre 45 e 50 centavos. Entre o que deixa de ingressar no Tesouro e o
que sai na forma de incentivos, cada brasileiro, consuma ou não os produtos das corporações de bebidas, “doa” 35
reais ao ano aos fabricantes. Os principais beneficiados são a Coca-Cola e a AmBev.
A situação provoca um fenômeno peculiar: um setor econômico de porte gera prejuízo à arrecadação federal.
Segundo a Receita, em 2014, a produção de refrigerantes resultou em um IPI negativo de 4%. Pela Constituição
brasileira, os impostos entre uma etapa e outra da industrialização não são cumulativos, “compensando-se o que for
devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores”.
Ou seja, se o industrial compra o concentrado de refrigerante por 100 reais a uma alíquota de 20%, tem
direito a 20 reais em créditos, que podem ser usados inclusive para abater dívidas com a União.
Na Zona Franca de Manaus, o IPI é zero, mas os compradores de xarope cobram o crédito em cima da alíquota
que incide sobre o produto fabricado em outras regiões. O resultado é que a tributação brasileira sobre
refrigerantes, baixa em relação à de outros países, torna-se ainda menor.
A principal atividade da Coca-Cola, na verdade, é fabricar concentrados. A Recofarma, unidade da
transnacional em Manaus, revende o produto intermediário a engarrafadoras que o diluem em água e gás, embalam
e se encarregam da distribuição.
Fonte: Carta Capital
Disponível
em:
https://www.cartacapital.com.br/revista/981/a-coca-cola-a-zona-franca-de-manaus-e-o-rombo-de-7bilhoes?utm_campaign=newsletter_rd_-_11122017&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

