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CGAN participa de reunião da Comissão
Intergovernamental de Segurança Alimentar e
Nutricional do Mercosul
Entre os dias 03 e 04 de abril, em Assunção, Paraguai, a CGAN
participou da reunião Intergovernamental de Segurança Alimentar e
Nutricional preparatória de Ministros de Saúde do Mercosul.
Com presença também de representantes dos Ministérios da Saúde
da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, e também de representantes da
Organização Panamericana de Saúde, o grupo discutiu temas e ações
conjuntas para avançar na agenda de enfrentamento da obesidade e outras
doenças crônicas não transmissíveis, um dos principais problemas na agenda
de nutrição no bloco. Merece destaque o debate em torno da necessidade
de avanço na rotulagem de alimentos acerca de nutrientes críticos (gorduras,
açúcares e sódio), como estratégia para possibilitar o consumidor a realizar
uma escolha crítica e melhor informada sobre o produto que estará
consumindo.
Durante a programação da reunião, o grupo também fez a revisão do
Plano de Ação da Comissão, com vistas a priorizar as principais estratégias
frente ao cenário epidemiológico atual do Bloco: enfrentamento da
obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis. Destaca-se que
essas estratégias também se alinham às prioridades da Década de Ação para
a Nutrição da Organização das Nações Unidas.
A reunião de Ministros será realizada em junho no Paraguai, país que
está com a presidência pró tempore do Bloco. No segundo semestre a
presidência seguirá para o Uruguai.
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Lançamento do ‘Caderno Legislativo: publicidade infantil’ – 2018
O programa Criança e Consumo, do Alana, lança no dia 11 de abril, a edição 2018 do “Caderno Legislativo –
Publicidade Infantil”, no Congresso Nacional, em Brasília. O texto, elaborado pela equipe do programa, atualiza
as proposições legislativas sobre a regulação da publicidade dirigida à
criança.
O “Caderno” estará disponível para download gratuito no site do
Criança e Consumo. Acesse também a primeira edição do Caderno
Legislativo, lançada em 2016.
Evento em parceria com a Frente Parlamentar Mista de Promoção
e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Lançamento ‘Caderno Legislativo – Publicidade Infantil’
Local: Salão Nobre da Câmara dos Deputados – Brasília / DF
Data: 11 de abril, às 9h00
Endereço: Praça dos Três Poderes – Brasília/ DF
Fonte: Criança e Consumo
Disponível em: http://criancaeconsumo.org.br/eventos/lancamento-do-caderno-legislativo-publicidade-infantil-2018/

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da Saúde
Para te inspirar, no #DiaMundialdaAtividadeFísica, trazemos o primeiro episódio da série produzida pela Rede Nacional
do Esporte: Ninguém Nasce Campeão. Sonhe. O esporte inspira. Clique na imagem abaixo e assista!

PÁGINA 3

SEGUNDEIRA DA CGAN

Bons hábitos e planejamento ajudam na alimentação saudável
Quando se planeja o cardápio com antecedência, se consegue
escolher melhor os alimentos, privilegiando os mais saudáveis e deixando
de lado os que são ultraprocessados e ricos em gorduras, sódio e açúcar.
Ou seja, é preciso dar à preparação e ao consumo de alimentos o valor
devido no dia a dia.
"O planejamento das refeições, desde a compra na feira ou no
supermercado até o consumo do alimento ou da preparação
culinária, facilitará a disponibilidade e a ingestão de alimentos saudáveis
e reduzirá a probabilidade de consumo de alimentos processados e
ultraprocessados por toda a família", explica Helissa Moreira, analista
técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde.
Helissa lembra que a rotina de alimentação da família deve estar em acordo com as necessidades alimentares
especiais de cada membro da família, sem deixar de lado características da cultura alimentar e pelas dimensões de
gênero, raça e etnia. "Deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade e qualidade
e atender aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer", completa.
"O planejamento das refeições, desde a compra na feira ou no supermercado, até o consumo do alimento ou
da preparação culinária, facilitará a disponibilidade e a ingestão de alimentos saudáveis e reduzirá a probabilidade de
consumo de alimentos processados e ultraprocessados por toda a família", ressalta Helissa.
Outro aspecto importante da prática levantado pela coordenadora do curso de Nutrição, do Centro
Universitário Senac (SP), Irene Coutinho de Macedo, é que o hábito de planejar o momento da refeição faz com que
as pessoas estreitem os laços entre elas e ainda faz com que observem melhor o que consomem
"Ao sentarmos juntos à mesa, a gente observa mais o que come e, a partir da observação, melhora a qualidade
de vida como um todo. O ganho é muito grande. É mais do que contar ingredientes, tem a ver com alegria e até com
a questão da gratidão pelo alimento", afirma, Irene, que destaca que as pessoas têm dificuldade em reconhecer a
importância da alimentação.
"As pessoas tem dificuldade de reconhecer. Pensam 'como eu faço isso? Como preparo comida se estou o dia
inteiro ocupado?' Mas é preciso colocar em prática. A dica é tratar a alimentação como os outros hábitos. Ninguém
deixa de tomar banho ou escovar os dentes. É preciso separar um tempo para preparar a alimentação, dando o ponto
de destaque que ela merece", enfatiza.
Outras dicas
O Guia Dez Passos para Uma Alimentação Saudável,
elaborado pelo Ministério da Saúde, traz mais dicas
importantes para se levar em conta. Confira!

de refeições. Faça da preparação de refeições e do ato de
comer momentos privilegiados de convivência e prazer.
Reavalie como você tem usado o seu tempo e identifique
quais atividades poderiam ceder espaço para a alimentação.

Desenvolva e compartilhe habilidades culinárias
Se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e
partilhá-las, principalmente com crianças e jovens, sem
distinção de gênero. Se você não tem habilidades culinárias
– e isso vale para homens e mulheres –, procure adquiri-las.
Para isso, converse com as pessoas que sabem cozinhar,
peça receitas a familiares, amigos e colegas, leia livros,
consulte a internet, eventualmente faça cursos e... comece
a cozinhar!

Coma com atenção
Procure fazer suas refeições em horários semelhantes todos
os dias e evite “beliscar” nos intervalos entre as refeições.
Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo,
sem se envolver em outra atividade. Procure comer em
locais limpos, confortáveis e tranquilos e onde não haja
estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de
alimento. Sempre que possível, coma em companhia, com
familiares, amigos ou colegas de trabalho ou escola. A
companhia nas refeições favorece o comer com regularidade
e atenção, combina com ambientes apropriados e amplia o
desfrute da alimentação. Compartilhe também as atividades
domésticas que antecedem ou sucedem o consumo das
refeições.

Planeje o uso do tempo
Planeje as compras de alimentos, organize a despensa
doméstica e defina com antecedência o cardápio da semana.
Divida com os membros de sua família a responsabilidade
por todas as atividades domésticas relacionadas ao preparo

Fonte: Saúde Brasil
Disponível em: http://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/destaques/1299-bons-habitos-e-planejamentoajudam-na-alimentacao-saudavel
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Espaço dos Estados

Bujari (AC) recebe oficina de conhecimento alimentar em alusão ao Dia
Nacional da Saúde e Nutrição
Em alusão ao Dia Nacional da Saúde e Nutrição,
comemorado em 31 de março, o governo do Estado, através da
Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), promoveu na manhã
desta quarta-feira, 4, no município de Bujari, distante 28 km da
capital, oficina de conhecimento alimentar, destinada a 25
profissionais que atuam na área da atenção primária.
A oficina foi baseada dentro do que estabelece o Guia
Alimentar para a População Brasileira (GAPB). A atividade foi
desenvolvida na Unidade de Saúde da Família Maria Iza Viana
Castro com objetivo de enriquecer o conhecimento dos profissionais, especialmente agentes comunitários de saúde
alertando para a importância de hábitos alimentares saudáveis recomendados para os usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS).
“Queremos capacitar os agentes comunitários de saúde para que eles tenham um olhar mais atento, e que
dessa forma, possam conseguir passar às famílias o conhecimento necessário para que elas mantenham uma
alimentação saudável”, disse Deltirene Cardoso, gerente da gerente da Divisão de Alimentação e Nutrição da Sesacre.
O guia vem sendo trabalhado pela divisão de alimentação desde 2015 e traz conceitos e orientações para uma
alimentação saudável funcionando como uma ferramenta de conscientização sobre a íntima relação entre hábitos
alimentares e saúde.
A oficina tratou ainda, da relação entre alimentação e o câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA),
a alimentação e a nutrição inadequada são classificadas como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida.
A alimentação e nutrição inadequada são responsáveis por até 20% dos casos de câncer dos países em
desenvolvimento, como o Brasil, e por aproximadamente 35% das mortes pela doença.
Fonte: Notícias do Acre
Disponível
em:
http://www.agencia.ac.gov.br/bujari-recebe-oficina-de-conhecimento-alimentar-em-alusao-ao-dia-nacional-da-saude-enutricao/

Exercícios para uma melhor gestação são oferecidos na Academia da Saúde
Para melhor condição física ao longo da gestação e na tentativa de ter um parto
normal, a professora Taís Fraga, de 38 anos, resolveu se exercitar. “Já tive outras duas
gestações e nesta resolvi me preparar melhor”, comenta a professora que participa das
aulas de ginástica apara gestantes, na Academia da Saúde, de Nova Santa Rita (RS). A
estudante Bruna Rubenich, de 21 anos, também resolveu participar para ter uma
gestação mais tranquila. Hoje, com sete meses, garante que já sente a diferença. “Estou
mais disposta e sei que vai me ajudar a melhorar até a minha postura”, conta Bruna.
Desde o início do programa, em dezembro do ano passado, quatro gestantes já
receberam acompanhamento na academia. Entre as atividades estão exercícios de pilates e de coordenação motora,
segundo a educadora física, Luana Silva. “Duas das alunas já saíram para dar a luz e tiveram parto normal, além de um
tempo de trabalho de parto muito mais curto”, revela a Luana.
Outro benefício destacado pela educadora física é a melhora da postura, que também ajuda a aliviar as dores
nas costas, comuns no período gestacional. “Garante um melhor condicionamento físico, que se reflete na hora do
parto.”
Fonte: Diário de Canoas
Disponível em: https://www.diariodecanoas.com.br/_conteudo/2018/03/noticias/regiao/2244509-exercicios-para-uma-melhor-gestacao.html
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

Coca-Cola usa tática de empresas de cigarros, diz estudo
A ONG europeia Foodwatch acusou nesta quarta-feira (04/04) a Coca-Cola de tentar preservar seu modelo de
negócios "completamente ultrapassado" ao adotar táticas desesperadas, similares às de empresas gigantes de tabaco,
para tentar negar o impacto de seus produtos na saúde dos consumidores.
A associação de consumidores europeia pediu também ao governo alemão que siga o exemplo de vários outros
países europeus, mais recentemente o Reino Unido, na introdução de um "imposto sobre o açúcar", que já incentivou
empresas de outros países a criar novas receitas com menos açúcar.
"As bebidas açucaradas são os novos cigarros", declarou Martin Rücker, diretor da Foodwatch Alemanha, em
coletiva de imprensa em Berlim, numa analogia reproduzida também na capa do novo relatório da ONG: o estudo
mostra a imagem do icônico caubóidas antigas propagandas da Marlboro segurando uma garrafa de Coca-Cola em vez
de cigarros.
A organização acusou a multinacional americana de usar medidas irresponsáveis de marketing e lobby para
proteger sua participação no mercado global, estimada em 24% (chega a até 36% na Alemanha), especialmente por
"visar conscientemente crianças e jovens" em suas campanhas publicitárias.
Em seu relatório de 108 páginas, a Foodwatch mostrou que a empresa recrutou dezenas de estrelas do Youtube
e Instagram, alguns dos quais com milhões de jovens
seguidores na Alemanha, para fazer propaganda de seu
principal refrigerante.
A Coca-Cola Alemanha alegou que não direciona
nenhum comercial para crianças menores de 12 anos, mas
a Foodwatch lembrou dos acordos da multinacional com a
seleção alemã e sua campanha publicitária anual com
Papais Noéis como prova de que a gigante dos refrigerantes
estava claramente tentando conquistar jovens
consumidores.
A Foodwatch viu paralelos com a indústria do tabaco
na forma como a Coca-Cola nega que exista qualquer prova
científica clara que seus refrigerantes são ruins para os consumidores. Quase como para ilustrar esse ponto, a CocaCola Alemanha divulgou uma declaração antes da coletiva de imprensa desta quarta-feira para evitar críticas da
Foodwatch.
Tanto a OMS como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirmaram que o
mundo está à beira de uma "epidemia de obesidade" que está causando cada vez mais casos de diabetes, gota,
doenças cardíacas e câncer de cólon.
Segundo a Foodwatch, 80% dos estudos financiados de forma independente encontraram uma ligação entre
bebidas açucaradas e a obesidade. A ONG também constatou que a Alemanha está entre os dez países com as taxas
mais altas de diabetes, e que meninos entre 14 e 17 anos consomem, em média, 0,5 litro de bebidas açucaradas por
dia.
Acesse o relatório: https://www.foodwatch.org/fileadmin/Themen/Zucker__Fett_und_Co/Coca-Cola-Report/201804_Coca-Cola-Report_foodwatch.pdf
Leia a notícia na íntegra: http://www.dw.com/pt-br/coca-cola-usa-t%C3%A1tica-de-empresas-de-cigarros-dizestudo/a-43256238
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Resultado Parcial 1ª vig/2018 – 06/04/2018)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.079.079





- 7,98% de famílias acompanhadas:
883.733 famílias acompanhadas;
Em relação à 2ª vigência/2017, estamos com menos 0,39 pontos percentuais (p.p.);
Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 3,55 pontos percentuais (p.p.);



- 166.101 gestantes localizadas:
Em relação à estimativa (360.854), estamos com 46% de gestantes localizadas;




- Descumprimento na atual vigência:
5.512 crianças sem vacina em dia
269 gestantes sem acesso ao pré-natal





- Municípios:
685 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
534 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
442 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 1ª vigência de 2018, por Unidade Federativa.
2ª vigência 2017 (parcial 02/10/17)
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

Nº famílias
perfil saúde
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

1ª vigência 2018 (parcial 23/03/18)
Nº famílias
Nº famílias perfil Cobertura Nº famílias perfil
Cobertura
perfil saúde
saúde acomp.
(%)
saúde
(%)
acomp.
7.500
10,58
76.497
7.990
10,44
27.941
9,18
323.215
21.678
6,71
47.952
15,25
340.332
53.203
15,63
5892
10,55
62.832
7.552
12,02
91.136
6,96
1.400.059
96.776
6,91
90.280
11,50
840.616
81.795
9,73
9.559
15,24
65.181
8.295
12,73
12.030
9,34
137.469
10.612
7,72
26.054
10,59
259.603
24.056
9,27
40.425
5,35
802.991
40.904
5,09
93.961
11,68
861.796
103.873
12,05
5.290
5,31
105.778
6.629
6,27
14.832
11,64
137.485
14.965
10,88
64.036
8,82
774.742
72.082
9,30
15.842
4,18
398.540
18.522
4,65
80.897
9,75
884.172
73.024
8,26
19.057
5,83
343.264
25.636
7,47
25.141
9,08
302.640
24.164
7,98
28.493
4,88
638.497
26.668
4,18
15.466
5,96
273.926
21.396
7,81
6.015
8,51
72.766
7.552
10,38
1990
5,48
37.459
3.436
9,17
25.765
9,40
294.030
21.091
7,17
5.094
5,60
99.598
7.264
7,29
13.020
6,37
218.197
10.338
4,74
80.185
7,45
1.222.523
83.461
6,83
8.610
8,72
104.871
10.771
10,27
862.463
8,37
11.079.079
883.733
7,98

Diferença
percentual 2ª
vigência 2017/1ª
vigência 2017
-0,14
-2,47
0,38
1,47
-0,05
-1,77
-2,52
-1,62
-1,33
-0,26
0,38
0,96
-0,75
0,48
0,47
-1,49
1,63
-1,09
-0,70
1,85
1,87
3,69
-2,23
1,69
-1,64
-0,62
1,55
-0,39
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Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 09/04/2018:

- 127.201 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 2,2 % da meta de crianças de 6 a 59 meses.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (2,2%): DF, RR, SP, AP, RJ, AC, PI, RS, PB, AM, AL, PA, CE, GO, SC e RO.

Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 09/04/2018 por Unidade Federativa.

UF

Meta
Crianças 6 - 59 meses

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas

Cobertura

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

60.907
209.910
291.048
55.682
813.880
501.780
101.332
57.925
223.404
493.617
193.885
74.890
117.020
580.482
223.325
522.713
190.877
56.640
153.413
183.396
99.072
37.739
45.844
10.473
131.685
367.234
95.731
5.893.904

675
3.685
4.987
84
20.140
8.979
0
2.021
4.308
14.846
5.444
2.430
2.813
10.237
3.766
15.043
2.375
1.528
1.205
6.296
1.998
0
683
210
8.454
508
4.486
127.201

1,1%
1,8%
1,7%
0,2%
2,5%
1,8%
0,0%
3,5%
1,9%
3,0%
2,8%
3,2%
2,4%
1,8%
1,7%
2,9%
1,2%
2,7%
0,8%
3,4%
2,0%
0,0%
1,5%
2,0%
6,4%
0,1%
4,7%
2,2%
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Vida de adulto: o que comer?
A prática de hábitos saudáveis de alimentação
é um grande desafio da vida adulta, no mundo
contemporâneo. Como toda metrópole, Recife é
heterogênea em seus aspectos sociais e estruturais, e
nela o desafio transcende a esfera familiar e se
projeta quando o indivíduo vai à luta - na escola, no
trabalho, no lazer, etc.
Quando crianças, estamos ainda na tutela dos
adultos que, mais ou menos conscientes, nos
repassam os seus conhecimentos, crenças e valores
acerca do que julgam mais saudável. Nesta fase
absorvemos os hábitos alimentares, que se
cristalizam até a vida adulta.
O marco mais importante na absorção de novos
hábitos fora de casa, na infância, é a vida escolar. Neste tópico, já é notória a preocupação dos governos,
dos técnicos em saúde e dos pedagogos para que a escola funcione, antes de tudo, como incentivador dos
hábitos alimentares saudáveis: na teoria, adotando em seus currículos os conteúdos de alimentação e
nutrição, e, na prática, criando atividades como o cultivo de hortas, cantinas saudáveis, etc.
E na vida adulta, como se comportam os indivíduos, na escolha de seus alimentos e refeições? Como
gerenciam sua prática alimentar, no ir e vir de atividades competitivas e permeadas por deslocamentos
caóticos, seja a pé, de carro, de ônibus, de metrô, ou de bike (esta alternativa de mobilidade ainda tão
incipiente e arriscada)?
Observo que, na prática, há um relativo contingente de pessoas que prezam (e se esforçam para
manter) a rotina de realizar a maioria de suas refeições diárias no âmbito doméstico. Elas parecem um
remanescente ousado, que resiste aos insistentes apelos da festejada praticidade de não ter trabalho com
as compras, com o fazer comida e com o lavar as louças. Gostaria que as pessoas, em geral,
compreendessem o valor deste custo-benefício: há recompensas diretas para a saúde e o bem-estar
quando comemos de forma saudável, e isto inclui estar em casa, num lugar que é seu, longe do burburinho
e da impessoalidade dos estabelecimentos comerciais.
Para muitos, atribulados pelo acúmulo de tarefas e pelo estresse de vencer as distâncias, a falta de
tempo para preparar suas refeições é um sério fator limitante. Para outros, não há atrativo algum em
planejar refeições, ou preferem gastar o tempo com outros cuidados (com a aparência física, p. ex.). Aí, na
esteira de opções tem de tudo: encomendar marmitas, ir a restaurantes ou lanchonetes, pular refeições ou
substituí-las por “shakes”, viver beliscando guloseimas, etc.
Nesses casos, incentivo para o almoço e jantar a adoção de refeições saudáveis e variadas, e mesmo
que terceirizadas, sejam de procedência conhecida. Além disso, oriento o planejamento de lanches simples
e nutritivos que podem ser levados de casa, ou mesmo providenciados coletivamente no grupo de colegas
de trabalho ou de escola. Com alguma criatividade e conhecimento do valor nutritivo podem ser escolhidos
lanches bem gostosos, saudáveis, e viáveis, economicamente.
Acima de tudo, é importante refletir sobre o empoderamento da população, no tocante à própria
saúde. Ter uma alimentação digna é direito de todos e dever do Estado, segundo nossa Constituição.
Quando, porém, o básico já está garantido, cabe aos indivíduos gerenciar as próprias escolhas com foco no
bom senso, a exemplo do que fazem nas outras áreas em que se relacionam. Aí, sim, estarão agindo como
adultos responsáveis pelo bem inalienável de que dispõem, desde antes do nascimento: a saúde.
Fonte: Folha PE - Por: Solange Paraíso, em 07/04/18
Disponível em: https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/vida-saudavel/2018/04/07/NWS,64446,71,516,DIVERSAO,2330VIDA-ADULTO-QUE-COMER.aspx
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Obesidade preocupa médicos
Com quase 20% da população paulista obesa e mais de 54% com sobrepeso, é cada vez maior a preocupação
dos médicos com os riscos que o excesso de gordura corporal pode causar. Pesquisas corroboradas pela Agência
Internacional para Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial de Saúde (OMS), comprovam que a obesidade
representa risco para o desenvolvimento de pelo menos 13 tipos de câncer.
Em Jundiaí, não há um levantamento sobre obesidade da população em geral. Segundo autoridades médicas
especializadas, o percentual da cidade segue a média estadual. Mas um estudo realizado no ano passado em escolas
municipais, com alunos entre 9 e 10 anos, dentro do Programa de Enfrentamento à Obesidade Infantil, mostra que
36% das crianças estão obesas. “O índice é muito alto. O ideal seria 3%”, afirma o endocrinologista Homero Francisco
Dabronzo, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), um dos idealizadores do programa.
A situação, frisa o médico, é preocupante. O excesso de peso, principalmente os casos de obesidade, aumentam
a pressão arterial, o risco de diabetes e de vários tipos de câncer, como já comprovam muitas pesquisas. Além de
aumentar a mortalidade. “Nos casos de câncer de mama, por exemplo, uma mulher obesa tem o dobro de chance de
morrer em comparação à uma mulher com peso normal”, diz o médico.
De acordo com os estudos, a obesidade aumenta o risco para o desenvolvimento de câncer de esôfago,
estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino (cólon e reto), rins, mama, ovário, endométrio, meningioma,
tireoide e mieloma múltiplo. Segundo os pesquisadores, o excesso de gordura corporal provoca um estado de
inflamação crônica e aumento dos níveis de determinados hormônios, que promovem o crescimento de células
cancerígenas, aumentando as chances de desenvolvimento da doença.
O endocrinologista pontua alguns exemplos. Segundo ele, as chances de uma mulher obesa ter câncer de colo
do útero e de rim é seis vezes maior em comparação à uma com peso normal. No pâncreas, é 2,5 vezes maior. Já nos
homens, a chance de um obeso desenvolver câncer de pâncreas é três vezes maior e o de intestino, duas vezes.
Programa municipal
Preocupado com as estatísticas, o médico da FMJ desenvolveu em Jundiaí o Programa de Enfrentamento à
Obesidade, que ganhou apoio da Prefeitura e engloba quatro unidades de gestão: Educação, Saúde, Esporte e
Agronegócio. Desde o ano passado, sete escolas da rede municipal estão realizando ações, em um projeto piloto, para
trabalhar o tema com os alunos e pais.
“A gente precisa enfrentar esse problema. O trabalho com as crianças é importante porque a ideia é evitar que
elas cheguem à idade adulta com sobrepeso ou obesas”, destaca o endocrinologista. “O programa está ajudando a
orientar essas crianças para que consigam se cuidar. Aprendendo a gente consegue escolher o que é melhor para nossa
saúde.”
Além do alto índice de crianças com sobrepeso e obesas, o programa também fez uma análise no hábito
alimentar dos alunos, que fizeram um diário alimentar. “Constatamos que há uma redução importante no consumo
de alimentos preparados em casa e hortifrútis. Por outro lado, um aumento no consumo de processados e
industrializados”, revela o médico.
Na Emeb Adelino Brandão, uma das escolas que está desenvolvendo o programa, alunos e pais já estão mais
conscientes da necessidade de se manter uma alimentação saudável e nutritiva. “Temos uma horta, onde as crianças
plantam alguns legumes, fizemos palestras com nutricionista no ano passado e outras ações. Estamos resgatando a
importância da alimentação saudável”, diz a diretora Silmara Antunes.
Basta um bate-papo com alguns alunos da Emeb para comprovar que as ações já começam a mostrar resultados.
“A gente está aprendendo que tem que comer comida saudável, não esses salgadinhos e coisas industrializadas”,
contam as alunas Rayssa Graziele Correa, Inaê Botelho dos Santos e Sabrina Mirandola da Silva, todas de 10 anos.
Inaê, que está um pouco acima do peso, afirma que já mudou sua rotina de alimentação, tanto na escola quanto
em casa. “É importante para a saúde. Depois das palestras e atividades que fizemos comecei a comer melhor”, afirma
ela, que diz ter se surpreendido com o gosto do patê de alface, uma das receitas ensinadas aos pais em uma das ações
da escola. “É uma delícia”, garante.
Fonte: Jornal de Jundiaí
Disponível em: http://www.jj.com.br/jundiai-destaque/obesidade-preocupa-medicos/
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Danone deu orientação nutricional controversa a 300 mil crianças
Um projeto da Danone deu orientações nutricionais controversas
a pelo menos 300 mil alunos da rede pública de ensino em várias cidades
do país. Apesar da promessa de falar sobre hábitos saudáveis, o 1, 2, 3
Saúde! enfatizava o consumo de lácteos, justamente o carro-chefe da
corporação francesa.
O programa consistia de uma peça de teatro e de materiais
didáticos distribuídos a professores e alunos, e foi desenvolvido em
parceria com secretarias estaduais e municipais de educação entre 2013
e o primeiro semestre do ano passado, quando, sob pressão, a Danone
decidiu abortá-lo.
– Lácteos vem de uma palavra muito antiga, lactis, que significa
leite – dizia a professora Bete Palavra durante a peça O Fabuloso Mundo das
Descobertas.
– Entendi. Lácteos contêm leite – respondia Joãozinho, o personagem
principal.
– Isso mesmo! E, se você quer ficar ágil, forte, ter saúde e manter essa
curiosidade e imaginação, você precisa de três porções de lácteos ao dia.
O projeto poderia ser considerado controverso se apenas induzisse
ao consumo de lácteos. Porém, o 1, 2, 3 Saúde! dava um passo além e
prescrevia de maneira categórica a necessidade de consumir três porções
desses produtos por dia, sob pena de sofrer problemas de saúde no curto,
no médio e no longo prazos. Não existe consenso científico que respalde
esse tipo de afirmação, apesar do esforço constante das fabricantes de
lácteos em bancar pesquisas favoráveis a seus interesses. Fosse assim, não
haveria dietas veganas. E a Ásia, que concentra 60% da população mundial e via de regra tem uma baixíssima ingestão
de lácteos, não conseguiria ser ágil, forte e criativa como Joãozinho.
A iniciativa chegou a ser investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal a pedido do Instituto Alana. A
assessoria de imprensa do MP informou que uma reunião que seria realizada com a empresa em março foi cancelada
devido ao fim do programa. Há a possibilidade de arquivamento do inquérito aberto em 2016.
Originalmente, o projeto se chamava 1, 2, 3 Lácteos!, mas, em 2016, adotou o nome que carregou até o
encerramento. E somou à lista de parceiros a Tetra Pak, do setor de embalagens, e a Palmolive, do segmento de
produtos de higiene. Apesar disso, a ênfase no consumo de leites, queijo e iogurte se manteve como mote.
“Era um projeto sobre um objetivo escolar importante que era ajudar as crianças a fazerem escolhas. As escolhas
apareciam na forma de possibilidades de profissões adultas”, contou Lilian Faversani, educadora que coordenou a
elaboração do material pedagógico original. Ela relata que à época o trabalho foi balizado por um documento da
Organização Mundial de Saúde (OMS) que sugeria o consumo de três porções de lácteos ao dia nos países em
desenvolvimento.
“No segundo ano de vida do projeto, a Danone fez uma alteração das ilustrações. Colocaram ilustrações de
potinhos de Danone. A Danone nos chamou e pediu que fizéssemos atividades que significassem em algum momento
a distribuição de iogurtes na escola. Foi então que eu saí do projeto e pedi que meu nome fosse retirado dos materiais,
inclusive. Não concordo em absoluto.”
Questionada sobre essas afirmações, a Danone optou por enviar uma resposta genérica. “A Danone Brasil
ressalta que suas ações de comunicação atendem à legislação brasileira vigente e refletem a missão da companhia em
levar saúde ao maior número de pessoas. Entre os anos de 2015 e 2016 o programa 1,2,3 e Saúde levou informação e
conhecimento sobre a importância de uma boa alimentação de forma lúdica e gratuita às escolas de todo país. A
Danone reitera seu compromisso em contribuir para que os brasileiros adotem hábitos de vida e alimentares mais
saudáveis.”
Fonte: Outras Palavras
Leia na íntegra: https://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2018/04/danone-deu-orientacao-nutricional-controversa-300-mil-criancas/

