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Parceria para avançar agenda Integrada de
Saúde da Criança Indígena
Visando contribuir com a redução da mortalidade e desnutrição de
crianças indígenas, a Secretaria Especial de Saúde Indígena/MS, Unicef e a
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição/DAB/SAS/MS firmaram
parceria em ações que contribuirão com o andamento da Agenda Integrada de
Saúde da Criança Indígena. Em uma das ações, será promovida uma “Oficina
para o desenvolvimento de competências de famílias indígenas para o direito à
Segurança Alimentar e Nutricional e combate a mortalidade infantil indígena".
Nos dias 5 e 6 de outubro, ocorreu reunião entre técnicos da
Coordenação Geral de Atenção à Saúde Indígena – CGAPSI do Departamento
de Atenção à Saúde Indígena, da Coordenação Geral de Alimentação e
Nutrição - CGAN do Departamento de Atenção Básica, de representantes dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI Alto Rio Juruá - AC, Alto Rio
Purus - AC, Médio Rio Solimões e Afluentes - AM, Xavante - MT e Yanomami RR, UNICEF e indígenas representantes da Organização das Mulheres
Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia – Sitoakore, para
alinhamento e avaliação da metodologia sugerida a ser trabalhada com a
Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena - EMSI de cada DSEI e construção de
uma proposta de programação da oficina que será trabalhada na aldeia.
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição/DAB foi responsável
pela facilitação da metodologia “Modelo Hipotético Causal” que estimula a
reflexão das causas e determinantes que influenciam diretamente no Estado
Nutricional de Crianças Indígenas menores de 5 anos, partindo da análise do
consumo e utilização biológica dos alimentos.
O próximo passo será o desenvolvimento dos trabalhos em territórios
indígenas dos DSEI voltados para os profissionais que compõem as EMSI,
lideranças e mulheres indígenas.
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Guia Alimentar é destaque em evento Internacional que Discute
alimentação em escolas
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação do Brasil, no marco do Programa de Cooperação
Internacional Brasil-FAO realizaram o “Congresso Internacional de Alimentação Escolar: Construindo caminhos para
a educação alimentar e nutricional”, de 3 a 5 de outubro, em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Na oportunidade, a
CGAN apresentou o Guia Alimentar para População Brasileira com participação da apresentadora Rita Lobo que
falou sobre como colocar em prática as recomendações do Guia.

Brasil é primeiro país a se comprometer com a Década da
Nutrição
O Brasil é o primeiro país a assumir formalmente as metas
para a Década de Ação em Nutrição da Organização das Nações
Unidas (ONU), durante a Assembleia Mundial da Saúde, realizada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em Genebra (Suíça).
As metas assumidas nesta segunda-feira (22) têm relação com
obesidade e hábitos alimentares dos brasileiros. A primeira delas é
deter o crescimento da obesidade na população adulta por meio de
políticas de saúde e segurança alimentar e nutricional.
O segundo compromisso é reduzir o consumo regular de
refrigerante e suco artificial em pelo menos 30% na população
adulta. Por fim, o Brasil se comprometeu a ampliar o percentual de
adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente em no mínimo 17,8%.

Medidas
Para atingir essas metas, o País tomará diversas medidas, que incluem ações fiscais (reduções de impostos e
criação de subsídios) que reduzam o preço de alimentos frescos, crédito para a agricultura familiar e concessão de
benefícios a pessoas de baixa renda para que possam comprar alimentos frescos.
O governo brasileiro também se comprometeu a oferecer refeições mais saudáveis e educação nutricional a
crianças nas escolas públicas, bem como aumentar a compra de produtos da agricultura familiar por parte do poder
público. Novos materiais educativos sobre alimentação saudável serão desenvolvidos e distribuídos à população,
professores e trabalhadores.
Outra medida importante a ser tomada é a redução da quantidade de sal e açúcar em alimentos processados,
bem como a revisão da política de regulação de embalagens, de modo que as quantidades de açúcar sejam
apresentadas em destaque na área frontal. Também será regulada a promoção de alimentos e bebidas voltados para
crianças, além de restringidas a venda e a propaganda de produtos processados em ambientes de saúde e de
educação, assim como em repartições públicas.
Por fim, serão tomadas medidas no sentido de promover a amamentação por meio das unidades básicas de
saúde, aumentar o número de unidades para prática de atividades físicas e melhorar o acesso ao cuidado de pessoas
com sobrepeso ou obesidade.
A Década da Nutrição, proclamada pela Assembleia Geral da ONU em abril de 2016, é uma estrutura para a
criação de compromissos, acompanhamento de progressos e reforço da prestação de contas mútua em
conformidade com a linha global de metas de nutrição.
Fonte: Ministério da Saúde
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2017/05/brasil-e-primeiro-pais-a-se-comprometer-com-a-decada-da-nutricao
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Publicações de Portarias do
Programa de Financiamento das
ações de alimentação e nutrição
Na última semana foram publicadas duas importantes
portarias que integram o programa de financiamento das ações
de alimentação e nutrição no SUS. São elas:
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Estão abertas as inscrições p/ o Curso EAD de Nutrição na
Atenção Primária à Saúde (APS) da @ufrgsnoticias. Acesse:
https://goo.gl/aSjXbA

- Portaria Nº 2.512, de 28 de setembro de 2017 - Habilita
Estados, Distrito Federal e Municípios ao recebimento de
incentivo de custeio para estruturação e implementação de
ações de alimentação e nutrição – FAN.
Essa se destina a municípios com população acima de
150 mil habitantes e secretarias estaduais de saúde e tem
como objetivo apoiar a implementação de ações para
organização da atenção nutricional nas Redes de Atenção à
Saúde, em especial no âmbito da Atenção Básica, de acordo
com as prioridades apontadas na Política Nacional de
Alimentação e Nutrição.
- Portaria Nº 2.503, de 28 de setembro de 2017 - Habilita
municípios a receberem recursos financeiros para estruturação
da Vigilância Alimentar e Nutricional por meio da compra de
equipamentos antropométricos adequados – VAN.
Este recurso destina-se à estruturação das ações de
Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) nos municípios e
Distrito Federal, com foco nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
com Equipes de Atenção Básica (EAB) com adesão ao Programa
de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ-AB)
homologada, e destina-se a aquisição de equipamentos
antropométricos.
Desde sua a criação, em 2011 foram destinados 62,5
milhões de reais aos municípios para estruturação de 17678
UBS e 224 polos do Programa Academia da Saúde por meio da
aquisição de equipamentos antropométricos adequados.
Entendendo que a prática da VAN na Atenção Básica, pode
ocorrer na UBS, Academia da Saúde, domicílios e outros
espaços do território onde as equipes possam realiza-la.
Informamos também que no dia 3 de outubro de 2017
foi executado o pagamento referente às portarias de nº 1.826,
de 21 de julho de 2017, e nº 3.436, de 29 de dezembro de
2016, no valor de R$ 9.399.000,00 (nove milhões trezentos e
noventa e nove mil reais) para a Vigilância a Alimentar e
Nutricional – VAN.
Está disponível manual orientador com um conjunto de
especificações para facilitar o gestor na elaboração de editais
para aquisição de equipamentos antropométricos adequados
ao contexto de seus municípios, no endereço:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=p
ublicacoes/manual_equipamentos

Sábado é dia de feira! Veja dicas do @minsaude para a escolha
de frutas e verduras: http://www.blog.saude.gov.br/gdig6q

Pausa para o lanche! Confira 10 dicas que vão te ajudar na
busca por uma alimentação mais saudável
https://goo.gl/hHU2oS

#ComerBem
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Guia de gestão municipal das ações de Alimentação e Nutrição e
de Promoção na Saúde na Atenção Básica
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do Ministério da Saúde deseja boas vindas aos
novos gestores e gestoras de saúde e às novas referencias dos programas de alimentação e nutrição e promoção da
saúde dos municípios.
Os municípios desempenham um papel fundamental na implantação e gestão dos programas e ações
vinculados à alimentação e nutrição e à promoção da saúde, adequando-os ao perfil epidemiológico e à realidade da
sua rede de atenção à saúde, tendo a atenção básica como principal lócus de atuação.
Para apoiá-los, lançamos o material Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e Nutrição e de
Promoção da Saúde na Atenção Básica. O documento conta com um breve resumo dos principais programas do
Ministério da Saúde relacionados a essas temáticas, descrevendo seus objetivos, as referências legais, os
documentos de apoio, os cursos relacionados e os sistemas de informações vinculados.
O documento é dividido em capítulos que tratam sobre as políticas voltadas para a promoção da saúde e à
alimentação e nutrição. A segunda parte explica como realizar o diagnóstico inicial da situação de saúde da
população, da rede municipal e ações desenvolvidas nos municípios e do financiamento das ações e recursos
financeiros disponíveis, orientando sua execução. Em seguida são apresentados os programas, ações e estratégias
ofertadas pelo Ministério da Saúde. E o último capítulo apresenta as alternativas de como manter a secretaria
municipal de saúde atualizada.
Acesse aqui o documento Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e Nutrição e de Promoção da Saúde na
Atenção Básica: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-download_file.php?fileId=1632

Atualização de Cadastro
Ter um banco de contatos atualizados é importante para efetiva comunicação com os municípios. A inserção e
atualização dos dados municipais deve ser feita pela gestão do município.
Se você é referência de programas/ações de Alimentação e Nutrição, Programa Academia da Saúde e Programa
Saúde
na
Escola
em
seu
município,
acesse
o
FormSUS
pelo
link
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=29788 e cadastre-se para receber informações
atualizadas do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde.
Estamos à disposição para esclarecimentos e para apoiá-los pelo e-mail cgan@saude.gov.br

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 5

Espaço dos Estados

Projeto EmagreSUS incentiva qualidade de vida
Dezenas de pacientes usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) em Vila Vargas contam com o projeto
EmagreSUS, iniciado em setembro na Unidade pela ESF (Estratégia de Saúde da Família) 204. A iniciativa
desenvolvida pelos profissionais locais, dentro do objetivo da gestão Délia Razuk, de incentivar a melhor qualidade
de vida, acompanha semanalmente o grupo com ações de aeróbica, auriculoterapia e roda de conversa.
Pacientes com IMC (Índice de Massa Corporal) acima de 30 foram convidados a participarem do grupo, o qual
conta com atuação de nutricionista, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, médico, enfermeiro e
assistente social.
Conforme Tatiana Borba, coordenadora do projeto, notou-se a necessidade de promover educação e práticas
em saúde voltadas ao combate à obesidade, visto o número elevado de pessoas inclusas nesta situação na região.
“Abrangemos a zona rural e um fator que motiva isso é a dificuldade de acesso a academias e orientações
nutricionais voltadas a melhor qualidade de vida. Com este foco iniciamos o EmagreSUS e notamos a ótima
aceitação”, comenta.
A coordenadora explica que os participantes se reúnem todas as segundas-feiras durante a manhã para as
atividades. Primeiramente ocorre a aula de aeróbica com o educador físico. Logo após, acontece a roda de conversa
com a nutricionista, de forma a esclarecer e orientar sobre alimentação saudável. Posteriormente a auriculoterapia,
uma espécie de acupuntura para o emagrecimento é realizada com o grupo.
Para melhores resultados no combate a obesidade é necessário que os participantes adotem as dicas dos
profissionais para o dia a dia. A coordenadora destaca que tem acompanhado dedicação por parte dos envolvidos e
acredita em resultados positivos.
“Vemos que estão empenhados e logo faremos uma análise para medir resultados e penso que será bastante
gratificante, pois, sinalizam evolução”, comenta.
O projeto seguirá até o mês de novembro em Vila Vargas.

Disponível em: https://www.agorams.com.br/projeto-emagresus-incentiva-qualidade-de-vida/
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

Foi publicado inicio deste mês no jornal da Unicamp o seguinte estudo “Frutas pouco conhecidas têm alto
poder anti-inflamatório e antioxidante”. O estudo mostra cinco frutas nativas da Mata Atlântica com propriedades
antioxidantes e anti-flamatórias. A pesquisa avaliou compostos fenólicos e os mecanismos anti-flamatórios e
antioxidantes do extrato de folhas, sementes e polpa de quatro frutas do gênero Eugenia e uma do gênero Garcinia:
araçá-piranga (E. leitoni), cereja-do-rio-grande (E. involucrata), grumixama (E.brasiliensis), ubajaí (E. mycianthes) e
bacupari-mirim (Garcinia brasiluensis). Algumas dessas espécies estão em risco de extinção e difícil de encontrar. São
exemplos de alimentos funcionais, pois possuem propriedades bioativas além de suas vitaminas e valores
nutricionais. A araçá-piranga possui a melhor atividade anti-flamatória quando comparada as outras frutas do
gênero Eugenia, ela age de forma espontânea, bem no inicio da inflamação impedindo a via especifica do processo
inflamatório além de agir no endotélio dos vasos sanguíneos, impedindo a passagem dos leucócitos para tecido
agredido fazendo com que não ocorra a exacerbação do processo inflamatório. O pesquisador destaca que a função
antioxidante não se resume a evitar o envelhecimento e morte celular, a função também ajuda a prevenir doenças
mediadas por processo inflamatório crônico.
Araçá-piranga
(E. leitoni)

Cereja-do-rio-grande
(E. involucrata)

Bacupari-mirim
(Garcinia brasiluensis).

Grumixama
(E.brasiliensis)

Ubajaí
(E. mycianthes)

Reuniões e agendas estratégicas
Participação da CGAN em encontros e seminários
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS/MS) participou do XI Encontro Nacional de
Coordenadores de Saúde da Criança dos Estados e do VII Seminário de Políticas Públicas em Aleitamento
Materno, que ocorreram em Brasília/DF, dos dias 3 a 5 de outubro de 2017. Nos referidos eventos foi abordada a
Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Criança, o perfil da mortalidade fetal e infantil no Brasil, o Programa
Criança Feliz, o Panorama Atual da Cobertura Vacinal de Crianças no Brasil, dentre outras temáticas, e também foi
apresentada a Série Lancet em Amamentação e a Evolução dos Indicadores de Aleitamento Materno no Brasil . Os
coordenadores estaduais de Saúde da Criança puderam fazer sugestões e debater assuntos relacionados à Estratégia
Amamenta Alimenta Brasil (EAAB) com os técnicos do Ministério da Saúde.
Código Internacional de Marketing de Substitutos do Leite Materno
No dia 6 de outubro de 2017, ocorreu na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em Brasília/DF uma
reunião para tratar sobre o “Código Internacional de Marketing de Substitutos do Leite Materno”, na qual técnicas
da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS/MS) contribuíram com as discussões sobre a
viabilidade técnica e política para implementar e monitorar o código no Brasil. Esse código visa proteger e promover
o leite materno através da comercialização e distribuição adequada dos substitutos do leite materno, assim como o
Decreto nº 8.552, de 3 de novembro de 2015, que regulamenta a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que dispõe
sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura
correlatos.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Confira 10 dicas que vão te ajudar na busca por uma
alimentação mais saudável
Adotar bons hábitos alimentares é o primeiro passo para buscar uma vida saudável. Câncer,
problemas cardíacos, obesidade e outras enfermidades crônicas, como o diabetes, são amplamente
associados ao consumo excessivo de gordura, sódio e açúcares.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), a alimentação e a
nutrição inadequadas são classificadas como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida. São
responsáveis por até 20% dos casos de câncer nos países em desenvolvimento, como o Brasil, e por
aproximadamente 35% das mortes pela doença.
Segundo o Inca, um em cada três casos dos tipos de câncer mais comuns poderia ser evitado caso a
população adotasse uma alimentação saudável e a prática regular de atividade física.
O Ministério da Saúde publicou, em 2014, a segunda edição do Guia Alimentar para a População
Brasileira. A presidente do Conselho Nacional de Segurança. Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta
Recine, explica que o guia é um documento oficial, presente em diversos países, com recomendações
nutricionais para promoção da alimentação saudável. “Há muitos anos, é clara a relação entre
alimentação e saúde. O Guia é um documento de referência, de confiança, sobre o que é alimentação
saudável e o que não é.”
A edição anterior do guia, a primeira no Brasil, foi lançada em 2006. Elizabetta explica que o
documento está sempre em atualização e leva em consideração os padrões epidemiológicos e
nutricionais da população. “De 2006 para cá, por exemplo, a desnutrição está claramente em queda e se
restringindo a grupos populacionais mais vulneráveis, como indígenas e comunidades tradicionais. Por
outro lado, o crescimento da obesidade e do excesso de peso se consolidou em todos os grupos
populacionais, etários e socioeconômicos”, esclarece.
O Portal Brasil selecionou dez recomendações sobre práticas alimentares contidas no guia:
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério da Saúde, do Inca e do Consea
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2017/10/confira-10-dicas-que-vao-te-ajudar-na-busca-por-umaalimentacao-mais-saudavel
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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 – 06/10/2017)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887
- 6,68% de famílias acompanhadas:




687.692 famílias acompanhadas;



Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 0,76 pontos percentuais
(p.p.);

Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 3,81pontos percentuais
(p.p.);

- 177.302 gestantes localizadas:



Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 09/10/2017:
- 2.083.972 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas
com vitamina A, o que representa 33% da meta de crianças
de 6 a 59 meses.
- Em comparação com outubro de 2016, estamos com menos
1.152.325 crianças de 6 a 59 meses suplementadas e menos
17,8 pontos percentuais ao comparar o percentual de
cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional
(33%): RJ, RS, SP, PR, CE , PA, BA, RO , DF e PE

Em relação à estimativa (465.160), estamos com 38,1% de gestantes
localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

3.133 crianças sem vacina em dia

240 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:





640 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
340 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
299 municípios sem nenhuma gestante identificada

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

UF

1ª vigência 2017 (parcial 10/03/17)
Nº
Nº famílias
famílias
Cobertura
perfil
perfil
(%)
saúde
saúde
acomp.

2ª vigência 2017 (parcial 06/10/17)
Nº
Nº famílias
famílias
Cobertura
perfil
perfil
(%)
saúde
saúde
acomp.

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2017

AC

75.292

2.216

2,94

70.882

5.989

8,45

5,51

AL

321.100

9.145

2,85

304.439

20.086

6,60

3,75

AM

336.167

21.999

6,54

314.485

39.214

12,47

5,93

AP

58.903

930

1,58

55.869

4.670

8,36

6,78

BA

1.397.540

35.254

2,52

1.309.844

72.468

5,53

3,01

CE

842.248

37.016

4,39

785.149

74.100

9,44

5,04

DF

69.257

5.177

7,48

62.718

8.925

14,23

6,76

ES

144.348

2.226

1,54

128.851

9.831

7,63

6,09

GO

266.901

10.143

3,80

245.958

20.793

8,45

4,65

MA

799.863

14.760

1,85

755.465

29.976

3,97

2,12

MG

866.142

28.798

3,32

804.681

73.865

9,18

5,85

MS

110.787

1.702

1,54

99.705

4.509

4,52

2,99

MT

139.629

5.072

3,63

127.432

12.361

9,70

6,07

PA

772.645

15.889

2,06

726.104

48.290

6,65

4,59

PB

402.640

7.342

1,82

379.144

11.678

3,08

1,26

PE

878.649

20.932

2,38

829.438

63.872

7,70

5,32

PI

346.898

6.656

1,92

326.621

13.689

4,19

2,27

PR

303.386

9.151

3,02

276.932

20.865

7,53

4,52

RJ

638.494

19.664

3,08

584.067

25.655

4,39

1,31

RN

276.539

6.377

2,31

259.382

11.942

4,60

2,30

RO

79.229

2.959

3,73

70.717

4.829

6,83

3,09

RR

40.802

515

1,26

36.302

1.488

4,10

2,84

RS

301.781

9.271

3,07

274.041

21.610

7,89

4,81

SC

99.989

2.840

2,84

90.984

4.171

4,58

1,74

SE

216.903

4.309

1,99

204.282

9.024

4,42

2,43

SP

1.195.382

35.512

2,97

1.076.669

67.642

6,28

3,31

TO

107.230

2.335

2,18

98.726

6.150

6,23

4,05

318.190

2,87

10.298.887

687.692

6,68

3,81

Brasil 11.088.744

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial referente ao
dia 09/10/2017 por Unidade Federativa.

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

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

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
26.093
88.632
104.521
20.892
228.310
118.164
31.948
34.649
96.051
197.753
156.683
31.428
73.327
149.524
103.533
167.041
78.582
16.599
11.051
89.275
30.367
12.458
6.557
11.332
68.933
69.484
60.785
2.083.972

Cobertura
42,8%
42,2%
35,9%
37,5%
28,1%
23,5%
31,5%
35,6%
43,0%
40,1%
62,2%
42,0%
62,7%
25,8%
46,4%
32,0%
41,2%
15,5%
5,7%
48,7%
30,7%
33,0%
7,0%
49,7%
52,3%
12,7%
63,5%
33,0%
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Saiu na Mídia

OMS lança novas diretrizes de combate à obesidade infantil no
mundo

Estima-se que 41 milhões de crianças menores de 5 anos sejam obesas ou estejam acima do peso no mundo.
As informações são de especialistas Organização Mundial da Saúde (OMS), que lançaram na quarta-feira (4) novas
diretrizes para enfrentar o que eles consideram uma epidemia global.
Diante de evidências que indicam que o problema afeta tanto países desenvolvidos, quanto em
desenvolvimento, a OMS divulgou detalhes sobre como profissionais treinados podem identificar melhor os jovens
que precisam de ajuda. As diretrizes publicadas para tratar a obesidade incluem aconselhamento e dieta, avaliação
dos hábitos alimentares, além das mais comuns medições de peso e altura.
A OMS diz que a prevalência de obesidade em crianças reflete mudanças comportamentais que privilegiam
dietas não saudáveis e inatividade física. Urbanização, o aumento da renda, a disponibilidade de fast food, o
aumento das demandas educacionais e do tempo diante da televisão e de videogames levaram a uma elevação no
consumo de alimentos ricos em gorduras, açúcar e sal e menores níveis de atividade física.
Embora tenham sido feitas grandes intervenções de saúde pública para promover uma dieta saudável e
atividade física para adultos, a contribuição de intervenções para jovens e crianças para reduzir o risco de obesidade
na vida adulta não foi significativamente priorizada, segundo a OMS.
Disponível em: https://nacoesunidas.org/oms-lanca-novas-diretrizes-de-combate-a-obesidade-infantil-no-mundo/

O risco das telas para as crianças
O Dia das Crianças vem chegando e certamente boa parte dos pedidos de presentes se concentra em
produtos eletrônicos. Antes de comprar o presente desejado, leia esta matéria. Porque o tema da exposição aos
meios eletrônicos virou preocupação de médicos e educadores atentos para o desenvolvimento infantil. Privar,
controlar ou liberar? Eis a questão. Especialistas concordam que excessos devem ser evitados em nome da saúde e
da sociabilidade dos pequenos, que têm trocado brincadeiras ao ar livre e a prática de atividades físicas por
smartphones, tablets, computadores e televisores.
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Os resultados mais visíveis da
longa exposição - que pelas contas da mãe
chega a umas três horas por dia - estão
numa vermelhidão dos olhos vez por
outra. Para fazer com que o filho fique
longe das telas, uma das apostas foi incluilo em aulas de música e treinos de futebol,
que o menino gosta, mas vez por outra
tenta driblar para passar mais tempo em
frente às telas.
Outra decisão foi de proibir um
telefone próprio. “Acho que ele ainda não
tem idade. Então, usa o meu e consigo
controlar melhor”, disse. Até a avó, Tânia
Almeida, entrou no circuito contra os excessos e reclamou que o neto que amava livros perdeu o interesse pela
leitura das obras físicas, preferindo a internet.
O excesso de exposição às telas de toque, por exemplo, gerou uma preocupação em especialistas ingleses.
Um estudo da Universidade de Londres, realizado com 715 famílias e publicado na no site da revista científica
Nature, concluiu que cada hora que uma criança de até três anos passa em frente a um dispositivo pode ter reduzido
o sono noturno em 15 minutos. A pesquisa indicou que 75% dos pequenos avaliados utilizam os aparelhos todos os
dias.
Os prejuízos vão além de uma noite mal dormida. As notas baixas na escola, a queda no interesse pela
leitura de obras físicas e o aumento de desentendimentos familiares somam-se ao crescimento do índice de
obesidade infanto-juvenil. Dados da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica
apontam que, na Região Nordeste, o excesso de peso entre as crianças de 5 a 9 anos de idade é de 28,1%. Já entre a
população de 10 a 19 anos o percentual é de 16,6%. A obesidade entre os pequenos também pode ser gatilho para
problemas respiratórios, de hipertensão e diabetes.
A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou uma cartilha para promover as atividades físicas entre os
pequenos. O material ainda traz alertas aos pais sobre limites em relação à exposição dos filhos. O material orienta
que crianças de zero a dois anos de vida devam ser estimuladas fisicamente, mesmo que por períodos curtos e várias
vezes ao dia. Nessa fase, a Sociedade recomenda que a criança que já consegue andar sozinha seja estimulada a
andar, correr, pular, por pelo menos 180 minutos diários. Nesse grupo é contraindicada a exposição a telas.
Para aqueles entre três e cinco anos de idade, a cartilha sugere que o tempo em tela não deva passar de
duas horas diárias. E que devem ser estimulados os 180 minutos de atividade em diferentes ambientes, para que
desenvolvam a coordenação motora, como andar de bicicleta, atividades na água, jogos de perseguir e jogos com
bola. Entre seis e 19 anos, o tempo limite na frente dessas tecnologias também é duas horas, mas exceções podem
ser abertas caso sejam necessários trabalhos escolares. E aqui os exercícios diários devem ser de pelo menos 60
minutos por dia.
“Existe uma grande preocupação com o incentivo pelos pediatras da atividade física na infância. Vários
estudos, nacionais e internacionais, comprovam que as nossas crianças e adolescente estão reduzindo a quantidade
de atividade física diária, especialmente devido ao tempo dedicado às atividades de tela. As consequências a curto
prazo incluem aumento da prevalência da taxa de obesidade com as repercussões e a longo prazo há o aumento das
doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, AVC, Infarto”, afirmou o presidente da Sociedade
Pernambucana de Pediatria, Eduardo Jorge.
O educador Paulo André da Silva, especialista em educação e tecnologia, concorda que a falta de rédeas
pode levar a um problema no desenvolvimento da criança. “É preciso orientação e mediação dos pais”, destacou.
Contudo, a privação completa, principalmente entre a entrada na adolescência, é desaconselhada por ele. “Vivemos
na cultura digital, e privá-los dessa cultura pode gerar um desnível em relação a outras crianças. Porque a criança
não conseguirá dialogar, se comunicar, já que a tecnologia também é uma linguagem, não é só uma ferramenta.”
Fonte: http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/10/08/NWS,44411,70,449,NOTICIAS,2190-ORISCO-DAS-TELAS-PARA-CRIANCAS.aspx

