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Publicadas portarias que apoiam a
estruturação das ações de alimentação e
nutrição nos municípios.
Com vistas a apoiar a implementação da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN) nos estados e nos municípios o Ministério da
saúde publicou as Portarias Nº 3437 de 29 de dezembro de 2016 e a Nº 55 de
06 de janeiro de 2017.
A primeira habilita os municípios que receberão recursos financeiros
para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) por meio da
compra de equipamentos antropométricos adequados. Com esta nova
portaria, mais 3.133 (Três mil, cento e trinta e três) Unidades Básicas de
Saúde, pertencentes a 616 municípios receberão apoio financeiro para compra
de equipamentos antropométricos adequados, visando a melhor estruturação
de seus serviços para a oferta do cuidado integral de qualidade, do qual a
Vigilância alimentar e nutricional é parte importante.
A segunda estabelece incentivo de custeio para estruturação e
implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias de saúde
dos municípios que possuem população entre 30.000 e 149.000 habitantes
(IBGE) e do Distrito Federal, com base na Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN). Atualmente, o repasse financeiro está sob regime da Portaria
nº 1.738/GM/MS, de 19 de agosto de 2013, que estabelece incentivo de
custeio para municípios de grande porte (população superior ou igual a 150
mil habitantes). Contudo, com vistas a apoiar a implantação da PNAN em
municípios de menor porte, consideraram-se municípios com menor
densidade populacional, passando a contemplar mais 942 municípios.
Este incentivo de custeio deve ser utilizado prioritariamente para: I –
a promoção da alimentação adequada e saudável; II – a vigilância alimentar e
nutricional; III – a prevenção dos agravos relacionados à alimentação e
nutrição, especialmente sobrepeso e obesidade, desnutrição, anemia por
deficiência de ferro, hipovitaminose A e beribéri; e IV – a qualificação da força
de trabalho em alimentação e nutrição (conforme Portaria nº 1738, de 20 de
agosto de 2013);
Este aporte de recursos destina-se a apoiar a estruturação e
qualificação das ações de alimentação e nutrição no SUS, e integra o rol de
ações estratégicas do setor saúde para promoção da Segurança Alimentar e
Nutricional e garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada.
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Ministério da Saúde participa de discussões sobre a
integração das ações no âmbito do Programa Criança Feliz
Entre os dias 2 e 5 de janeiro de 2017, em Brasília-DF, o Ministério da
Saúde participou de reuniões com o objetivo de discutir a integração
das ações entre os diferentes setores para fortalecer o cuidado das
crianças no âmbito do Programa Criança Feliz. Coordenado pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS), o programa
está em sua fase de adesão pelos municípios, que irá até o dia 10 de
fevereiro e tem como marco a Lei Nº 13.257, DE 8 DE MARÇO DE
2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância.
Segundo essa Lei as áreas prioritárias de atuação constituem-se de
saúde, a alimentação e nutrição, educação infantil, convivência
familiar e comunitária, assistência social à família da criança, cultura, brincar e lazer, espaço e meio ambiente,
bem como a proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a
adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica.
O Programa Criança Feliz foi Lançado pelo governo federal em outubro, com o objetivo de fortalecer as
políticas públicas para a primeira infância e promover o desenvolvimento infantil. Serão priorizadas gestantes e
crianças de até três anos de idade beneficiárias do Programa Bolsa Família, crianças de até seis anos que recebem
o Benefício de Prestação Continuada e as afastadas do convívio familiar por medida protetiva (crianças
abrigadas).
As famílias serão acompanhadas por profissionais capacitados, que farão visitas domiciliares periódicas.
Além disso, o programa integrará ações coordenadas em várias áreas, como saúde, assistência social, educação,
justiça e cultura. Até 2018, o governo federal pretende atender cerca de quatro milhões de crianças.

Lançada Chamada Pública que contempla prioridades de
pesquisa do Ministério da Saúde
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em conjunto com o Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS), no âmbito do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi- SUS), tornam pública a CHAMADA DE
APOIO FINANCEIRO A ESTUDOS EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE e convidam pesquisadores a
apresentarem projetos de pesquisa voltados para a avaliação de tecnologias na área da saúde. O escopo geral desta
Chamada é apoiar financeiramente o desenvolvimento de pesquisas que visem contribuir para resolução dos
problemas prioritários de saúde da população brasileira e para o fortalecimento da gestão do Sistema Único de
Saúde, no âmbito da Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS).
O valor total da presente Chamada é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). As propostas submetidas e
aprovadas receberão recursos financeiros por meio do Proadi-SUS vinculado ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O
valor pago para cada estudo será de acordo com o quadro a seguir.
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10 dicas práticas para ter hábitos alimentares mais
saudáveis em 2017
Nas listas de resoluções do começo do ano sempre tem alguém ansioso por adotar uma vida mais
Saudável. Mas toda mudança de hábito é um desafio. Por isso, o Blog da Saúde preparou um plano de ação, com
dez dicas, baseadas nas diretrizes do Guia Alimentar Para a População Brasileira do Ministério da Saúde.
Menos é Mais: Faça a escolha certa na hora que estiver no mercado. Se você levar um monte de alimentos
industrializados, vão ser eles que estarão a sua disposição na hora que a fome apertar. Faça boas escolhas! Menos
industrializados é sempre melhor. Planeje as compras, organize a despensa e defina, com antecedência, o cardápio
da semana. Ao invés de levar sucos industrializados de caixinha ou em pó, prefira as frutas in natura e faça você
mesmo seu suco. Outra opção são as polpas de fruta sem açúcar que podem ser congeladas e utilizadas por mais
tempo. Biscoitos são muito consumidos nos lanches pela praticidade e facilidade. Tente evitar coloca-los no carrinho
e opte por frutas frescas ou secas, castanhas ou nozes, iogurte natural ou alguma preparação culinária que você
aprecie como uma tapioca com queijo. E lembre-se: na hora de escolher leite ou iogurte, opte pelas opções sem
gordura ou com menos gordura (desnatados ou semidesnatados) que são adequados e indicados para os adultos.
O início do dia: O café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. No Brasil alguns itens aparecem entre
os mais populares. São eles o café e variações (com leite, cappuccino) e o pão. O café da manhã é uma ótima
oportunidade para inserir uma fruta na alimentação. Você pode consumir a fruta in natura ou junto com leite ou
iogurte ou até mesmo na forma de suco. Seguem algumas sugestões, segundo o Guia Alimenta para a
População Brasileira.
Sem açúcar na bebida: Há quem diga que o gosto do café puro é bem melhor, mas que leva um certo tempo para se
acostumar. Se você ainda não consegue tirar o açúcar das refeições de casa de uma forma mais abrangente, comece
pelo café e o chá. Tente experimentar os
dois. Há chás caseiros muito fáceis de fazer
como é o caso do chá de hortelã, abacaxi,
laranja ou limão. Não gosta quente?!
Experimente gelado no lanche da tarde ou
antes de dormir.
Fonte: Portal Panelinha
Mais tempero no feijão: O feijão é um dos
alimentos mais populares, juntamente com o
parceiro inseparável: o arroz!. O Brasil tem
uma variedade de feijões que traz sempre
versatilidade para a refeição, sendo
altamente consumido em todo o território.
Confira na receita ilustrada como deixar o
feijão mais saboroso, com menos óleo no
preparo e menos sal. Outros temperos: O
uso do óleo e do sal também pode ser
reduzido no arroz ou em outros alimentos.
Use os temperos da sua região. Na cozinha
não podemos nos limitar ao alho e a cebola
na hora de temperar nossas receitas, ainda
mais porque o uso de temperos reduz a
quantidade de sal que colocamos nas
preparações.
Temos
que
ousar
e
incrementar as receitas com as ervas e as
especiarias.
Outras sugestão de temperos para
combinar em casa:
Açafrão da terra ou cúrcuma - É
uma planta da mesma família do gengibre. É
utilizada em comidas principalmente na
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região de Goiás. Participa da composição de currys e do molho de mostarda.
Coentro (Coriandrum sativum) - Pode ser usado tanto a folha, que possui um sabor e cheiro mais acentuado, quanto
a semente que possui um aroma mais delicado. Pode ser utilizado em preparações como peixes assados, frangos,
churrascos e sopas.
Gengibre (Zimgiber officinalle) - É uma raiz, tem um sabor bem forte e pode ser utilizada em bebidas quentes
(quentão), biscoitos, pães e carnes.
Orégano (Origanum vulgare) - É uma erva rasteira, com aroma bem forte. Pode ser usada para enfeitar,
condimentar e aromatizar. Muito utilizada em molhos, bifes, pão, pizzas e também para temperar queijos.
Páprica - É um pó vermelho que é extraído do pimentão. Existem dois tipos: a apimentada e a doce, mais suave.
Utilizada em ensopados, patês, saladas, carnes e aves.
Traga o lanche de Casa: Para não correr o risco de comer alimentos ultraprocessados , que são vendidos geralmente
perto do trabalho ou da escola, leve sempre com você frutas frescas ou até mesmo secas quando sair de casa. Se for
uma banana, uvas ou maçã, você pode enrolar a fruta no papel filme ou no alumínio para que ela não fique
amassada demais ou abra antes da hora do lanche da tarde, por exemplo. Se preferir frutas sem cascas, tente cortar
a manga, o melão ou o mamão um dia antes e coloque numa vasilha na geladeira. Lembre-se que se você deixar
para a última hora, pode não ter tempo suficiente para descascar o alimento. Se organize para não desistir de
manter a resolução em prática e mesmo se não conseguir hoje, amanhã tente novamente. Como já mostramos no
café da manhã, frutas podem vir juntas de outros alimentos. Tente algo novo
Já pensou em sair da rotina e tentar experimentar uma fruta da sua região que ainda não conhece? No quiz abaixo
temos alguns nomes, todos parte da diversidade brasileira, que podem entrar na sua lista para experimentar pela
primeira vez.
FONTE:
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52187-10-dicas-pratica-para-terhabitos-alimentares-mais-saudaveis-jan-2017

Comida de verdade em destaque na Radis de janeiro
Na edição 172, lançada em janeiro de 2017, a
revista Radis traz a matéria “Comida de verdade”, na
qual ouviu especialistas sobre como os hábitos
alimentares são determinantes para a manutenção da
boa saúde e da qualidade de vida. A reportagem ouviu,
entre diversas pessoas, as pesquisadoras e professoras
Inês Rugani, da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), e Elisabetta Recine, da Universidade de
Brasília (UnB), onde coordena o Observatório de
Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição. Ambas
também são integrantes do Grupo Temático
Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva
(GTANSC/Abrasco).
Na matéria, Elisabetta reforça e avalia hábitos
saudáveis apresentados pela reportagem. Já Inês
destaca o papel da produção de alimentos sustentáveis
como base da alimentação cotidiana e diária, e não a
ingestão de produtos ultraprocessados: “Defendemos
que a comida tenha como base os alimentos in natura
ou minimamente processados, com receitas regionais e fruto da nossa agrobiodiversidade”, diz a pesquisadora.
Fonte: http://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/comida-de-verdade-em-destaque-na-radis-dejaneiro/24843/
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Proposta institui taxa sobre venda e
importação de refrigerantes
Projeto em análise na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) propõe taxar a venda e a importação de
todos os refrigerantes e bebidas açucaradas no país. A
proposta cria a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide) sobre esses produtos e estabelece que a
arrecadação seja destinada às despesas com serviços públicos
de saúde. O autor da proposta é o senador Jorge Viana (PTAC). Pela proposta (PLS 430/2016), a alíquota da CideRefrigerantes será de 20%, cobrada na comercialização da
produção ou na importação, para o mercado interno, de
todos os refrigerantes e bebidas açucaradas. A base de
cálculo será o preço de saída desses produtos na
comercialização no mercado interno, incluindo todos os
tributos sobre eles incidentes. A Cide-Refrigerantes não
deverá incidir na exportação desses produtos.
Problemas crônicos: O montante recolhido por meio
da Cide-Refrigerantes deverá ser repassado totalmente ao
Fundo Nacional de Saúde (FNS). Jorge Viana afirma que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) apoia a taxação sobre
os refrigerantes, pela influência desse tipo de produto em
casos crônicos de obesidade, diabetes e cárie dentária. Ele
também cita dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostrando que cerca de 60% dos brasileiros
adultos estão acima do peso. Viana destaca ainda informação
da Pesquisa Nacional de Saúde, coordenada pelo Ministério
da Saúde, segundo a qual 32,3% das crianças com menos de 2
anos de idade já ingerem refrigerantes ou suco artificial.
O senador lembra ainda que pessoas que consomem
bebidas açucaradas com regularidade — uma ou duas latas
por dia — têm risco 26% maior de desenvolver a diabetes de
tipo 2. Países como França, México e Hungria, segundo Viana,
já adotam taxações específicas sobre refrigerantes, além de
vários estados norte-americanos. No México, após a adoção
do novo imposto em 2014, o consumo de refrigerantes caiu
12% no ano seguinte.
A presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE), senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), indicou o senador
Ricardo Ferraço (PSDB-ES) como o relator da proposta. O PLS
430/2016 terá decisão terminativa na Comissão de Assuntos
Econômicos. Se a proposta for aprovada e não houver recurso
para votação do texto pelo Plenário, seguirá direto para
exame da Câmara dos Deputados.

Leia a matéria na íntegra:
http://www12.senado.leg.br/noticias/noticias/materias/20
16/12/22/proposta-institui-taxa-sobre-venda-eimportacao-de-refrigerantes
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Saiu no Facebook do Ministério da Saúde

SEGUNDEIRA
PÁGINA 6 DA CGAN

SEGUNDEIRA DAPÁGINA
CGAN 6

Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família
(Resultado Parcial 2ª vig/2016 – 02.01.2017)

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 02/01/2017:

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.225.403

- 3.258.099 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que
representa 51,2% da meta de crianças de 6 a 59
meses.

- 53,1% de famílias acompanhadas:
• 5.966.470 famílias acompanhadas;
• Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com mais 5,1 pontos percentuais (p.p.);
• Em relação à 2ª vigência/2015, estamos com menos 9,4 p.p.;

- Em comparação com DEZEMBRO/2015,
estamos com menos cerca de 61 mil crianças de
6 a 59 meses suplementadas e menos 4,2 pontos
percentuais ao comparar o percentual de
cobertura.

- 319.993 gestantes localizadas:
•
•

Em relação à vigência passada, estamos com mais cerca de 432 gestantes;
Em relação à estimativa (484.182), estamos com 66,1% de gestantes localizadas;

- Estados que estão abaixo da cobertura média
nacional (51,2%): RJ, RS, SP, PR, PA, AM, MS, MA,
AP, BA, RR.

- Descumprimento na atual vigência:
• 33.999 crianças sem vacina em dia
• 925 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
• 23 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
• 655 municípios estão com menos de 30% de famílias acompanhadas;
• 113 municípios sem nenhuma gestante identificada
Abaixo a tabela com a comparação de desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de
2016 e na 1ª vigência de 2016 por Unidade Federativa.

UF

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

Resultado parcial 2ª vig/2015 –
04.12.2015
Famílias a
Percentual
Famílias
serem
de
acompanhaacompanhaacompanhadas
das
mento
71.046
27.578
38,8%
337.124
136.605
40,5%
315.694
157.602
49,9%
53.752
14.907
27,7%
1.397.153
752.721
53,9%
878.621
501.776
57,1%
79.242
13.484
17,0%
160.209
70.989
44,3%
274.587
118.115
43,0%
776.293
377.074
48,6%
926.915
515.457
55,6%
118.760
37.962
32,0%
152.466
67.701
44,4%
745.134
328.453
44,1%
401.420
204.106
50,8%
876.490
448.066
51,1%
345.513
156.774
45,4%
330.391
179.282
54,3%
688.804
276.768
40,2%
285.292
129.159
45,3%
90.452
27.366
30,3%
38.414
13.432
35,0%
345.963
112.698
32,6%
109.828
56.062
51,0%
216.098
119.189
55,2%
1.195.674
530.494
44,4%
112.605
59.507
52,8%
11.323.940

5.433.327

48,0%

Resultado parcial 1ª vig/2016 –
27.05.2016
Diferença em
Famílias a
Percentual
pontos
Famílias
serem
de
percentuais
acompanhaacompanhaacompanhadas
das
mento
74.320
33.834
45,5%
6,7%
321.424
180.790
56,2%
15,7%
323.941
186.549
57,6%
7,7%
55.853
21.360
38,2%
10,5%
1.419.182
861.752
60,7%
6,8%
856.410
562.805
65,7%
8,6%
68.086
16.150
23,7%
6,7%
149.827
79.216
52,9%
8,6%
272.607
139.477
51,2%
8,1%
791.066
428.907
54,2%
5,6%
898.136
579.726
64,5%
8,9%
114.885
40.706
35,4%
3,5%
147.714
73.136
49,5%
5,1%
763.202
410.722
53,8%
9,7%
412.472
232.940
56,5%
5,6%
883.383
505.515
57,2%
6,1%
352.055
190.835
54,2%
8,8%
319.021
198.703
62,3%
8,0%
652.260
238.892
36,6%
-3,6%
283.357
160.485
56,6%
11,4%
85.467
31.399
36,7%
6,5%
42.357
15.521
36,6%
1,7%
325.809
147.427
45,2%
12,7%
105.141
58.196
55,4%
4,3%
217.745
124.126
57,0%
1,9%
1.177.880
381.481
32,4%
-12,0%
111.803
65.820
58,9%
6,0%
11.225.403

5.966.470

53,2%

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial
referente ao dia 02/01/2017 por Unidade
Federativa

UF

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

Meta
crianças 6 59 meses

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

Crianças de 6 a
59 meses
suplementadas

Percentual de
crianças
suplementadas

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

66,5%
59,1%
40,6%
45,7%
48,1%
64,5%
84,1%
67,9%
79,5%
44,0%
75,0%
43,7%
56,9%
37,2%
51,9%
71,9%
53,9%
33,7%
15,9%
58,7%
56,8%
48,5%
16,8%
72,9%
63,1%
23,7%
75,6%
51,2%

5,2%

Solicitamos apoio das Referências Estaduais no contato com as Secretarias Municipais de Saúde para realizarem
atualização dos dados cadastrais (em especial nome, telefone e e-mail do Coordenador Municipal do SISVAN),
com vistas a facilitar a comunicação com os municípios.
Na última tentativa de contato com os Coordenadores Municipais do SISVAN, foram identificadas diversas pessoas
que não exerciam mais essa função, mas ainda continuavam cadastrados como tal no sistema.
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Enquete Redenutri: Qual a sua opinião?
Esse mês a enquete Redenutri apresenta como questão: “Os materiais de
incentivo à alimentação saudável baseados no Guia Alimentar, em parceria entre a
UFMG e a CGAN poderão contribuir para”:
 Maior divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira
 Qualificação das ações desenvolvidas nos serviços de saúde
 Formação de multiplicadores do Guia Alimentar para a População
Brasileira
 Divulgação de evidências científicas e aplicáveis na realidade dos serviços de saúde
Quer participar? É fácil!
Acesse o site da RedeNutri e responda à enquete!
Fonte:
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1538

Ministério lança publicações com opções para o enfrentamento
de problemas saúde
Gestores públicos do país terão à disposição uma série de publicações que incluem a descrição de um
problema de saúde, opções viáveis para resolver os problemas e estratégias para a implementação dessas opções.
Trata-se do I Volume de sínteses de evidências para políticas de saúde, uma coletânea que reúne 11 livros que
abordam a prática clínica, gestão dos serviços e sistemas de saúde e formulação de políticas públicas, em linguagem
dirigida aos gestores de saúde. São temas como falciforme; tuberculose entre população em situação de rua;
hipertensão; cardiopatias congênitas; controle do diabetes; mortalidade perinatal. Os livros, são resultados da
primeira chamada pública EVIPNet Brasil, que ocorreu em 2014. Uma segunda chamada será realizada no próximo
ano em projetos de políticas informadas por evidências.
No edital de 2014 foram disponibilizados R$ 400 mil para projetos que contribuíssem para o fortalecimento
do SUS e a integração entre a pesquisa e a tomada de decisão em saúde. Ao todo, foram selecionados 10 grupos de
trabalho. Entre os temas em destaque: melhorando o cuidado de adolescentes com doença falciforme; adesão ao
tratamento de tuberculose pela população em situação de rua e promovendo o desenvolvimento na primeira
infância.
Para 2017, o segundo edital prevê R$ 500 mil para elaboração de sínteses que contribuam para a
implementação e monitoramento de políticas nos diferentes níveis da organização pública de saúde. O anúncio foi
feito, pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Marco Antônio Fireman
durante a abertura nesta terça-feira, (13), do I Encontro Nacional da Rede para Políticas Informadas por Evidências,
EVIPNet Brasil, em Brasília. As inscrições estarão disponíveis na internet de 23 de janeiro a 24 de fevereiro. Edital
disponível em brasil.evipnet.org.
A Rede para Políticas Informadas por Evidências (Evidence- Informed Policy Network – EVIPNet) é uma
iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), em conjunto com representações regionais e Ministérios da
Saúde dos países membros. No Brasil, a rede é coordenada pela Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento do
Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Atualmente, o Brasil é o país que mais produz
sínteses informadas por evidências no Mundo dentro da rede.
Fonte: Por Alexandre Penido, da Agência Saúde, Ascom/MS - Segunda-feira, 09 de Janeiro de 2017
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Reuniões e Agendas Estratégicas

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição recebe
Residente em Saúde Coletiva
Como estratégia de apoio à formação e educação permanente, a CGAN receberá residente da Escola de
Saúde Pública do Ceará (ESP/CE). A Residência Integrada em Saúde (RIS-ESP/CE) constitui modalidade de ensino de
pós-graduação Latu Sensu, sob a forma de curso de especialização em carácter de Residência, em regime de tempo
integral e dedicação exclusiva, caracterizando-se como educação para o trabalho, através da aprendizagem em
serviço. Esperamos estar contribuindo com a melhor formação dos futuros profissionais nutricionistas!

CGAN promove Roda de conversa sobre desafios da gestão da
PNAN no cenário nacional e internacional
No dia 11/01, às 15h a CGAN promoverá a primeira Roda de conversa de 2017 com o tema: “Desafios da
gestão da PNAN no cenário nacional e internacional”. Para a ocasião será recebida a convidada Denise Coitinho, excoordenadora da CGAN e atual consultora da FAO.

Saiu na Mídia

Quer uma vida mais saudável em 2017? Saiba como cumprir essa
meta
Para garantir uma vida mais saudável é preciso identificar os principais perigos que estão relacionados às
doenças que mais matam e traçar metas para acompanhar e avaliar as novas medidas tomadas no dia a dia. Os
check-ups, exames realizados com o objetivo de rastrear os possíveis perigos, são baseados na lista das doenças que
mais matam.
A primeira delas, as cardiovasculares. Cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de
doenças como ataques cardíacos e derrames, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para evitá-las, como aponta
Castro, é preciso atenção redobrada em basicamente quatro aspectos:
1. Colesterol Um tipo de gordura presente na corrente sanguínea que desempenha funções essenciais para
o funcionamento do organismo, como regeneração de tecidos, produção de hormônios, entre outros. O grande
problema está em seu excesso.
O LDL (lipoproteína de baixa
densidade) --conhecido como colesterol
ruim-- são nanomoléculas mais simples
que, em grande quantidade no organismo,
ficam depositadas nas artérias, formam
placas, entopem as veias e causam
problemas cardiovasculares. Já o HDL
(lipoproteína da alta densidade) -conhecido como o colesterol bom-- leva o
LDL de volta para o fígado, para o colesterol
"ruim" ser excretado.
Por isso, na maioria dos casos, ter
uma grande quantidade dele circulando no
sangue é algo bom para a saúde do corpo.
Mas estudos revelam que nem sempre ter
níveis elevados de HDL no organismo protegem a pessoa de desenvolver doenças cardíacas.
Vale lembrar ainda
que há pesquisas que apontam não só a gordura, mas também o açúcar como os grandes vilões do colesterol. "O
conceito de que você precisa de açúcar para viver é propaganda que a indústria do açúcar usou para as pessoas não
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acharem que poderia ser perigoso consumi-lo. O
açúcar não é perigoso por causa das suas calorias, mas porque
a bioquímica da molécula é perigosa", afirma o
endocrinopedriatra e pesquisador Robert Lustig, da
Universidade da Califórnia (EUA).
2. Diabetes. Ao todo, 415 milhões de adultos viviam
com diabetes em 2015. A previsão, segundo a Federação
Internacional do Diabetes, é de que esse número chegue a
642 milhões em 2040 - uma proporção de um adulto diabético
para cada dez adultos no planeta.
O desencadeamento do diabetes tipo 1 é
geralmente repentino e dramático e pode incluir sintomas
como: sede excessiva; rápida perda de peso; fome exagerada;
cansaço inexplicável; muita vontade de urinar; má
cicatrização; visão embaçada; falta de interesse e de
concentração; vômitos e dores estomacais, frequentemente
diagnosticados como gripe.
Os mesmos sinais podem ser observados em
pessoas com diabetes tipo 2, mas, geralmente, eles se
apresentam de forma menos evidente. Em crianças com
diabetes tipo 2, os sintomas podem ser moderados ou até
mesmo ausentes.
3. Pressão alta Silenciosa, a pressão alta é uma
doença perigosa e que atinge cerca de 17 milhões de pessoas
no país, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão.
É importante frisar que um dos principais fatores de
risco para a hipertensão é a hereditariedade. Quem tem pai
ou mãe com a doença tem 30% mais chances de vir a ter
pressão alta. Se os dois genitores têm o mal, esse percentual
bate na casa dos 50%.
Ainda assim há muitas outras causas que podem colaborar para o desenvolvimento da doença, como
fumar, beber, não praticar atividades físicas, estar acima do peso, se alimentar mal e viver estressado.
Outro grande vilão, bastante presente no prato do brasileiro, é o sal. Isso porque, por um processo
chamado osmose, ele aumenta a retenção de água pelo organismo, o que pode elevar a pressão nas paredes das
artérias. Além disso, o sódio contido no sal pode causar o estreitamento dos vasos sanguíneos ao inibir a ação do
óxido nítrico, que é uma substância dilatadora.
4. Obesidade. Obesidade tem uma série de causas, fatores genéticos, ambientais, emocionais. Filhos de
pais obesos, por exemplo, têm maior chance de serem obesos na vida adulta. É preciso saber, no entanto, que estar
acima do peso não é necessariamente ser obeso.
Excesso de peso é quando alguém que tem um IMC (Índice de Massa Corpórea) entre 25 e pouco menos de
30. Obeso é alguém que tem um IMC acima de 30. Para calcular este índice, deve-se dividir o peso (em quilos) pela
altura (em metros) ao quadrado. Por exemplo: para uma pessoa com 1,70 m de altura e 70 kg, o IMC é 70/ (1,70 x
1,70) ou seja, 24,2.
Além dos cuidados redobrados com esses aspectos de sua saúde, a endocrinologista do Hospital Israelita
Albert Einstein também diz ser essencial ficar atento ao câncer, segunda doença que mais mata no mundo.
"Portanto, o recomendado é que as mulheres mantenham todos os exames ginecológicos em dia, assim
como visitem um dermatologista para cuidar da pele. Aos homens de acima de 40 anos, a consulta a um urologista
se faz mais do que necessária", aponta Castro. A especialista também sugere uma visita ao oftalmologista, que
poderá avaliar os possíveis riscos de glaucoma, a "principal causa de cegueira". Procurar um dentista é uma outra
sugestão para que você consiga entrar o ano com a boca mais saudável e com tudo em cima.
Fonte: http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2016/12/31/quer-uma-vida-mais-saudavel-em-2017-saiba-como-comecara-cumprir-essa-meta.htm
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Calendário
Próximos eventos e Datas Importantes

Janeiro
02.01 - Dia do Sanitarista
02.01 - Dia Nacional da Abreugrafia
04.01 - Dia do Hemofílico
19.01 - Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional
20.01 - Dia do Farmacêutico
24.01 - Dia da Previdência Social
30.01 - Dia da Não Violência
último domingo - Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase

Aniversários do Mês
Rosângela – 03/01
Marcela – 04/01
Ana Luísa – 31/01

