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III Encontro Nacional do Programa Academia da
Saúde
Dias 5 e 6 de junho foi realizado em Brasília o III Encontro Nacional do
Programa Academia da Saúde. Participaram referências de 17 estados,
representante da organização Pan-Americana no Brasil, representantes da
Secretaria de Vigilância em Saúde, das áreas de saúde do adolescente, do
idoso e do homem do Ministério da Saúde.
O encontro foi marcado por discussões sobre o fortalecimento do
cuidado na Atenção Básica por meio do Programa Academia da Saúde, a
inclusão de crianças e jovens nas ações do Programa e a importância de
serem considerados os determinantes sociais da saúde no desenvolvimento
dos serviços oferecidos pela iniciativa nos municípios. Também foram
debatidos fluxos e uso dos recursos de investimento e custeio pelos
municípios.
As referências estaduais tiveram a oportunidade de apresentar
estratégias desenvolvidas para apoio aos municípios, bem como, apresentar
os principais problemas que enfrentam e como o Ministério da Saúde pode
contribuir com a resolução dos mesmos.
O produto do encontro foi um plano de
ação conjunto com três eixos – formação,
apoio técnico e divulgação – pactuado com os
presentes e que será executado até 2019.
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OMS lança plano de ação global sobre atividade física para reduzir
comportamento sedentário e promover a saúde
A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou na segundafeira (4) um novo plano de ação mundial sobre atividade física e saúde
para 2018 a 2030. Junto ao primeiro ministro de Portugal, António
Costa, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS)
divulgou o documento para incentivar as pessoas a serem mais ativas
para um mundo mais saudável.
“Ser ativo é fundamental para a saúde. Mas no mundo
moderno, isso está se tornando cada vez mais um desafio, em grande
parte porque nossas cidades e comunidades não são projetadas da
maneira correta”, disse Tedros. “Precisamos de líderes em todos os
níveis para ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Isso funciona melhor em nível de cidade, onde a maior
responsabilidade é criar espaços mais saudáveis”.
Em todo o mundo, um em cada cinco adultos e quatro em cada cinco adolescentes (com idade entre 11 e 17
anos) não praticam atividade física suficiente. Alguns grupos populacionais têm menos oportunidades de terem uma
vida mais ativa, entre eles: meninas, mulheres, pessoas idosas, com menos recursos financeiros, com deficiências e
doenças crônicas, populações marginalizadas e povos indígenas.
A atividade física regular é fundamental para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs),
como as cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e câncer de mama e de colo do útero. Essas enfermidades
são responsáveis por 71% de todas as mortes no mundo, incluindo as mortes de 15 milhões de pessoas por ano entre
30 e 70 anos.
O plano de ação mostra como os países podem reduzir a inatividade física em adultos e adolescentes em 15%
até 2030. Recomenda um conjunto de 20 áreas políticas, que combinadas, têm o objetivo de criar sociedades mais
ativas por meio da melhoria dos ambientes e oportunidades para pessoas de todas as idades e habilidades para
praticarem mais caminhadas, ciclismo, esportes, recreação ativa, dança e jogos. O documento também pede apoio ao
treinamento de profissionais de saúde e outros profissionais, sistemas de dados mais sólidos, bem como o uso de
tecnologias digitais.
“Você não precisa ser um atleta profissional para ser ativo. Usar as escadas em vez do elevador faz a diferença.
Ou andar e usar a bicicleta em vez de dirigir até a padaria do bairro. São as escolhas que fazemos todos os dias que
podem nos manter saudáveis. Os líderes devem ajudar a tornar essas escolhas mais fáceis”, acrescentou Tedros.
Para apoiar os esforços nacionais na implementação do plano, a OMS está lançando uma campanha de advocacy
para promover a atividade física: “Sejamos ativos: todos, em todos os lugares, todos os dias” (tradução livre para o
português de “Let’s Be Active: Everyone, Everywhere, Everyday”). Essa nova campanha, lançada na Cidade do Futebol
da Federação Portuguesa de Futebol, encoraja os governos e as autoridades municipais a tornarem mais fácil para as
pessoas serem fisicamente mais ativas e saudáveis.
A campanha realizou a primeira caminhada da OMS: Health for All Challenge, que atraiu mais de 4 mil pessoas
para promover o movimento e a atividade física para a saúde, em 20 de maio em Genebra, às vésperas da Assembleia
Mundial da Saúde. Em consonância com a iniciativa da OMS de promover a atividade física para combater as DCNTs,
Portugal lançou a sua própria campanha de mídia para promover a atividade física entre sua população.
"Essa campanha nacional surge de nosso esforço para informar os portugueses dos benefícios de ter estilos de
vida mais saudáveis para combater essas enfermidades", afirmou Costa. “O governo português está altamente
empenhado em implementar uma abordagem sistêmica para promover a atividade física e se sente honrado em
receber o lançamento do Global Action Plan on Physical Activity”.
Fonte: OPAS/OMS Brasil
Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5692:oms-lanca-plano-de-acao-global-sobreatividade-fisica-para-reduzir-comportamento-sedentario-e-promover-a-saude&Itemid=839
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Informe PSE

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da Saúde

Atenção! Informamos que o prazo para ajustes na adesão do
ciclo 2017/18 do PSE no Sistema e-Gestor foi prorrogado!
Prazo final: 30/06.

Falta uma semana para o início da Copa do Mundo
de Futebol. Se você vai acompanhar os jogos, que tal
entrar no clima da torcida e preparar um bolo verde
e amarelo pra você, sua família ou seus amigos?
A TV Saúde preparou um passo a passo do Bolo
Brasileirinho. Vale a pena conferir, seguir a receita e
surpreender
seus
convidados!
Esta e outras receitas fazem parte do livro
"Alimentos Regionais Brasileiros", que você pode
baixar gratuitamente acessando goo.gl/c2NyEX

O Capítulo II, da Portaria nº 1.055, de 25 de abril de 2017,
prevê reabertura do sistema de adesão para ajustes da
pactuação realizada pelos Municípios e o Distrito Federal.
Todos os 5.040 municípios listados no Anexo I da Portaria
nº 2.706, de 18 de outubro de 2017, podem realizar o ajuste na
pactuação da adesão.
O ajuste na pactuação da adesão ao ciclo 2017/18 prevê:
- Troca de escolas por quantidade igual ou superior ao
quantitativo pactuado na adesão;
- Vinculação das equipes da Atenção Básica conforme
competência de ABRIL de 2018 do CNES.
Atenção: o banco do Censo Escolar utilizado para o ajuste
é o de 2017 (mais atual). As escolas que fecharam não
aparecerão na lista, mesmo que pactuadas anteriormente. Os
municípios não precisam informar as escolas fechadas. Escolas
fechadas em 2018 não aparecerão na lista!
Os municípios não serão penalizados por não informar
essas escolas.
Saiba mais clicando aqui

Oficina do Sistema do Programa Bolsa Família
No dia 6 de junho de 2018 foi realizada a última oficina deste
semestre sobre o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família
na Saúde.
A oficina aconteceu na FIOCRUZ /BRASÍLIA e contou com a
participação de 19 técnicos de municípios dos estados de Minas
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás e Rio
Grande do Norte. Os gestores municipais e estaduais tiveram a
oportunidade de trocar experiências, tirar suas dúvidas e se
empoderar do Sistema.

Confira o bate-papo sobre “Alimentação saudável na
infância” com nutricionistas Gisele Ane Bortolini e
Rafaella Santin, da coordenação de Alimentação e
Nutrição do @minsaude e tire suas dúvidas sobre
alimentação infantil.

Acesse! https://goo.gl/zDcTbD
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Cinco dúvidas sobre obesidade infantil
1 - Por que todos (pais, governo, escolas e sociedade) têm que estar
envolvidos na causa Obesidade Infantil?
A determinação do sobrepeso e da obesidade é multifatorial e social.
Está relacionada à má alimentação, aos modos de comer e de viver da
atualidade e também, preponderantemente, ao sistema alimentar
vigente no País, ou seja, o conjunto de fatores que constitui o modo
de vida das populações modernas, que consomem cada vez mais
produtos processados e ultraprocessados, fabricados pela indústria
com a adição de substâncias como gordura e açúcar a alimentos para
torná-los duráveis, mais palatáveis e supostamente mais atraentes.
Estas substâncias normalmente são derivadas de alimentos, como
óleos, farinhas, amidos e açúcares. E, muitas são obtidas por processamento adicional de substâncias extraídas de
alimentos.
O desequilíbrio do balanço energético que determina o excesso de peso (sobrepeso e obesidade) decorre, em parte,
pelas mudanças do padrão alimentar aliados à reduzida prática de atividade física, tanto no período laboral como no
lazer. As causas não são apenas individuais, mas também ambientais e sociais, sobre as quais o indivíduo, em muitas
ocasiões, tem pouca capacidade de interferência. Nesta perspectiva, o enfrentamento desta situação requer que o
Estado, pais, escolas e sociedade adotem medidas complexas e ações articuladas. Diante disto, é fundamental
articulação de todos os atores na prevenção e controle da obesidade infantil, englobando ações de educação e
formação da hábitos de vida saudáveis, promoção de ambientes saudáveis, proteção contra estratégias que dificultem
ou confundam as crianças para adoção de alimentação saudável, garantia do acesso e disponibilidade de alimentos
saudáveis, garantia de um cuidado em saúde integral, dentre outros.
Nesse sentido, a prevenção e o controle da obesidade devem prever a oferta de um escopo amplo de ações que
apoiem os indivíduos na adoção de modos de vida saudáveis que permita a manutenção ou a recuperação do peso
saudável. Por isso, torna-se necessária a articulação da Rede de Saúde com uma rede muito mais complexa, composta
por outros saberes, outros serviços e outras instituições, não apenas do setor Saúde, ou seja, a busca da
interdisciplinaridade e da intersetorialidade, e essencialmente a busca de parcerias na comunidade e equipamentos
sociais, implementando novas formas de agir, mesmo em pequenas dimensões.
2 - Há outros motivos que levam à obesidade além da alimentação inadequada?
A obesidade é multifatorial. Ainda que o ganho excessivo de peso esteja relacionado diretamente ao consumo
alimentar e prática de atividade, diversos fatores impactam fortemente nessas práticas. Nesse sentido, é patente que
as causas da obesidade não são apenas individuais, mas também ambientais e sociais, sobre as quais o indivíduo, em
muitas ocasiões, tem pouca capacidade de interferência. Grande exposição das crianças à publicidade de alimentos
não saudáveis, comercialização de alimentos não saudáveis em escolas, baixo acesso e disponibilidade a alimentos
saudáveis, dificuldade de acesso a informações confiáveis sobre alimentação saudável, rotulagem nutricional pouco
clara, baixo preço de alimentos não saudáveis e estrutura insuficiente ou inadequada para prática de atividade física
são exemplos de motivos que contribuem para a obesidade.
3 - Quando uma criança é considerada obesa e quando ela está apenas acima do peso?
Há diversos métodos para avaliar se o peso de uma pessoa é excessivo. Na prática clínica cotidiana e para a avaliação
em nível populacional, recomenda-se o uso do Índice de Massa Corporal (IMC) por sua facilidade de mensuração e por
ser uma medida não invasiva e de baixo custo. O IMC é estimado pela relação entre o peso e a altura do indivíduo,
expresso em kg/m2 (ANJOS, 1992). O IMC, além de classificar o indivíduo com relação ao peso, também é um indicador
de riscos para a saúde e tem relação com várias complicações metabólicas.
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A Caderneta de Saúde da Criança apresenta uma tabela no qual indica o IMC da criança partir do peso e altura. Este
valor é plotado na curva, em relação à idade, e assim permite a avaliação do estado nutricional da criança, conforme
exemplo abaixo:
O referencial para classificar o estado nutricional de crianças menores de 5 anos são as curvas de crescimento infantil
propostas pela Organização Mundial da Saúde em 2006 (OMS, 2006), e para as crianças de 5 a 10 anos incompletos a
referência da Organização Mundial da Saúde lançada em 2007 (OMS, 2007).
Confira na caderneta:
- http://www.telessaude.uerj.br/colorindo-e-movendo/pdf/colorindo/caderneta_saude_menino_passaporte_cidadania.pdf
- http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menina.pdf

4 - O que a obesidade interfere na vida da criança a longo prazo?
Crianças com obesidade aos 2 anos tem 75% de chance de ser obeso na vida adulta. O desenvolvimento de obesidade
infantil está relacionado com o desenvolvimento de diversas doenças a curto e longo prazo, como diabetes, resistência
a insulina, hipertensão, dislipidemias, distúrbios psicológicos, complicações gastrointestinais, doenças
cardiovasculares.
5 - Qual o primeiro passo para ajudar uma criança obesa ou com sobrepeso?
É fundamental que haja acompanhamento profissional para realização do diagnóstico de sobrepeso ou obesidade nas
crianças e orientação quanto ao tratamento mais adequado. Os pais e cuidadores devem estar sensibilizados para o
problema, no entanto, é imprescindível que não haja culpabilização nem da criança e nem dos pais nesse momento.
Deve-se buscar estratégias efetivas e sustentáveis no âmbito individual, familiar, escolar, comunitário e nos demais
espaços em que a criança está inserida, de forma que a adoção de hábitos de vida mais saudáveis seja facilitado e
promovido.
Pais, responsáveis e os governos têm papéis fundamentais na luta contra a Obesidade Infantil. Isso acontece por meio
de atenção à alimentação, à atividade física e ao tempo de exposição das crianças às telas e contando com políticas
públicas que assegurem acesso a alimentos de qualidade, entre outras ações. Veja como todos, juntos, podemos
enfrentar o problema.
Clique na figura abaixo e confira um vídeo que fala sobre obesidade infantil!

Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53369&catid=570&Itemid=50219
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Projeto “NUTRIAção ESCOLA”
O Projeto “NUTRIAçãoESCOLA” do CRN-7 foi idealizado a partir dos resultados da pesquisa da Vigitel, realizada
pelo Ministério da Saúde em todas as capitais do país. Os dados da pesquisa mostraram um lado preocupante. A
prevalência do excesso de peso, triplicou nos últimos 20 anos: 57,7% da população adulta e 33,5% das crianças
encontram-se com excesso de peso.
A estatística é alta também entre as crianças: um em cada três brasileiros já apresenta excesso de peso na
infância. Além disso, 20,8% dos adultos e 14,3% das crianças têm obesidade, dados apontados por diversas pesquisas.
Analisando as pesquisas oficiais, encontramos ainda outros dados preocupantes: 23,4% dos adultos e 32,3 % das
crianças tomam refrigerantes ou outras bebidas açucaradas cinco vezes ou mais por semana.
Devido esses dados alarmantes, o CRN-7 visa promover com o Projeto a participação social dos Nutricionistas,
no âmbito da alimentação escolar por meio de estratégias de educação nutricional, contribuindo assim para a
formação de atitudes e hábitos alimentares saudáveis, considerando todos os segmentos da comunidade escolar
(alunos, professores e pais). Nessa proposta de trabalho, são executadas ações de natureza orientadora e lúdica,
destinadas à coletividade escolar pública e privada, visando à Nutrição como forma de promoção e prevenção da
saúde, tendo como principal foco, contribuir para a redução dos altos índices de obesidade infantil.
As ações acontecem em parceria
com Instituições de Ensino Superior, que
são: palestras aos pais e responsáveis
dos alunos com o Tema “Prevenindo a
Obesidade Infantil promovendo a
Saúde”; atividades educativas e lúdicas
para as crianças com base no Guia
Alimentar, além da avaliação nutricional
dos alunos e pais.

Fonte: Conselho Regional de Nutricionistas 7ª Região
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Tomada Pública de Subsídios (TPS) para Rotulagem Nutricional de Alimentos
Como resultado de um longo processo de discussão sobre a necessidade de melhorias na rotulagem nutricional
dos alimentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) elaborou o Relatório de Análise Preliminar de
Impacto Regulatório (AIR) sobre Rotulagem Nutricional, apresentando um cenário mundial de tendências de utilização
de rotulagem nutricional frontal, propostas de soluções apresentadas por diversos setores e estudos comparando os
diferentes modelos.
Dando continuidade ao processo, foi aberta em 21/05/2018 a Tomada Pública de Subsídios (TPS) nº1, um
mecanismo de consulta, aberto ao público, para coletar dados, informações ou evidências sobre o AIR, a fim de auxiliar
a tomada de decisão regulatória pela Anvisa. As contribuições serão feitas em quatro blocos, conforme imagem
abaixo, no entanto não é necessário o preenchimento de todos os blocos para poder participar.
Considerando a importância do tema, e frente a necessidade de fornecer informações mais claras sobre a
qualidade nutricional dos alimentos comercializados, contamos com o apoio de todos(as) na divulgação dessa
importante iniciativa e convidamos a todos(as) para participar desse processo, que se encerra em 09 de julho de 2018.
Para tanto, basta acessar o portal da Anvisa, disponível no endereço http://portal.anvisa.gov.br/tomada-publica-desubsidios<http://portal.anvisa.gov.br/tomada-publica-de-subsidios.%20e%20deixar%20sua%20contribuição/>
e
deixar sua contribuição/ manifestação.
Maiores informações sobre o tema podem ser acessadas em: http://portal.anvisa.gov.br/tomada-publica-desubsidios

Abertas inscrições para a 1ª Edição do Prêmio ODS Brasil - 2018
O Prêmio ODS Brasil tem por objetivo incentivar, valorizar e dar visibilidade a práticas que contribuam para o
alcance dos objetivos e metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, no território brasileiro. O Prêmio
contribuirá também para a formação de um “banco de práticas” que servirá de referência na implementação e
disseminação da Agenda 2030.
A Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) faz parte de um Protocolo Internacional,
assinado por 193 países, na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, onde
o Governo Brasileiro assumiu o compromisso de adotar um modelo de desenvolvimento sustentável, com metas a
serem alcançadas até 2030.
Antes de iniciar o procedimento de inscrição da prática, leia com atenção o Regulamento do Prêmio e as
orientações apresentadas no Guia de Apresentação da Prática.
Faça o download do Formulário de Apresentação da Prática e inscreva sua prática!
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Quênia lança estratégia de nutrição e alimentação escolar com apoio do Brasil
O governo do Quênia lançou no início de maio (8 e 9) sua
estratégia de nutrição e alimentação escolar, que guiará a
implementação de programas multissetoriais em escolas e
comunidades. O documento apresenta cinco objetivos
estratégicos, incluindo a promoção da sustentabilidade no
programa de alimentação escolar para avançar no
desenvolvimento local e inclusivo.
O documento da estratégia foi elaborado por uma equipe
multissetorial que incluiu o Centro de Excelência contra a Fome,
que é fruto de uma parceria entre o governo brasileiro e o
Programa Mundial de Alimentos (PMA). O apoio técnico do
Centro de Excelência ao Quênia começou em 2016, quando uma delegação governamental realizou uma visita de
estudo ao Brasil para trocar conhecimentos sobre abordagens de nutrição e alimentação escolar.
O evento de lançamento fez parte de um seminário de dois dias com a participação de autoridades do setor
educacional e membros dos ministérios de Educação, Agricultura e Saúde. O primeiro dia do evento foi dedicado a
uma conferência sobre alimentação escolar, uma oportunidade para os atores do setor refletirem sobre os programas
e fazerem recomendações. O segundo dia foi usado para apresentar e lançar a estratégia oficialmente.
“A iniciativa representa um marco importante, impulsionando uma série de benefícios da alimentação escolar,
não apenas para as crianças, mas também para seus lares e comunidades”, disse a ministra da Educação do Quênia,
Amina Mohamed. Ela também enfatizou a abordagem multissetorial da iniciativa. “A estratégia é um documento
abrangente, contendo não apenas metas e objetivos, mas também definindo papéis e responsabilidades para
diferentes atores dos setores envolvidos”.
O ministro da Agricultura, Moanji Kiujuri, reiterou o apoio de seu ministério à alimentação escolar e enfatizou a
importância de fortalecer agricultores familiares para garantir a segurança alimentar e nutricional.
Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência, disse que gostaria de “convidar as autoridades presentes para
fortalecer sua defesa pela decisão de reconhecer a alimentação escolar como um veículo de desenvolvimento social
para se tornar uma realidade para estudantes em todos os países africanos”. Ele também comprometeu o Centro de
Excelência a continuar fornecendo apoio técnico aos países. “Sempre que houver um país pedindo apoio para
alimentação escolar, estaremos lá. Essa é nossa missão”.
Representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA) e outros parceiros de desenvolvimento também participaram do evento, assim como Annalisa
Conte, diretora do escritório do PMA no Quênia.
A estratégia de nutrição e alimentação escolar (2017-2022) fornece diretrizes para o desenho e implementação
de programas de alimentação escolar e nutrição no Quênia. É baseado no compromisso do governo do país de garantir
que as crianças estejam bem nutridas, saudáveis e capazes de aprender e desenvolver seu completo potencial.
O governo do país disse estar comprometido para fortalecer o programa de alimentação escolar e nutrição e
coordenar esforços similares para garantir que todas as crianças em escolas pré-primárias e primárias recebam ao
menos uma refeição nutritiva por dia escolar. O plano enfatiza também a necessidade de os governos locais e nacional
coordenarem de perto suas iniciativas de alimentação escolar.
Os cinco objetivos estratégicos são:
1. Aumentar a conscientização e a ingestão de alimentos adequados, disponíveis localmente e nutritivos pelas
crianças da escola e por suas comunidades;
2. Melhorar índices de matrícula, participação, retenção, conclusão e aprendizagem de crianças em idade
escolar com equidade;
3. Promover o desenvolvimento local e inclusivo;
4. Desenvolver e implementar um programa nacional de nutrição e alimentação escolar sustentável;
5. Promover parcerias e coordenação multissetorial para apoio complementar e implementação efetiva do
programa de alimentação escolar e nutrição.
Fonte: ONU Brasil
Disponível em: https://nacoesunidas.org/quenia-lanca-estrategia-de-nutricao-e-alimentacao-escolar-com-apoio-do-brasil/
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Espaço dos Estados e Municípios

Ações do Programa Saúde na Escola Contemplam Alunos
Os alunos da rede municipal de ensino de Chapadão do Céu (GO) receberam atendimento do Programa Saúde
na Escola (PSE) através de ações da Secretaria de Saúde. A equipe, composta por enfermeira, técnico em enfermagem
e agente de saúde, visitaram os Cemeis e Escolas Municipais para verificações de medidas antropométricas e
averiguação da situação vacinal.
Também foi realizada a Campanha Nacional de Hanseníase e Verminoses. A ação tem como público-alvo os
estudantes de 5 a 14 anos de idade matriculados no ensino fundamental. O objetivo é esclarecer sobre os sinais e
sintomas e ensinar as crianças a se protegerem dessas doenças. O que favorece o diagnóstico precoce e o tratamento
imediato.
Durante a Campanha, será realizada busca ativa de casos novos de hanseníase e exame dos contatos e profilaxia
para as geo-helmintíases. O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma ação inter setorial da Saúde e da Educação voltada
a crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública que se unem para promover saúde e educação integral.
Fonte: O Correio News
Disponível em: http://ocorreionews.com.br/portal/2018/06/08/acoes-do-programa-saude-na-escola-contemplam-alunos/

Secretarias Municipais desenvolvem estratégia de fortificação da alimentação
infantil no Município
Visando potencializar o plano de desenvolvimento infantil, a prevenção e o controle das deficiências
nutricionais, a Secretaria Municipal de Saúde de
Guadapule (PI), em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, está desenvolvendo a
estratégia de fortificação da alimentação infantil
com micronutrientes contendo vitaminas e
minerais (NutriSUS).
A ação consiste na adição de um sachê
contendo uma mistura de vitaminas e minerais em
pó, em uma das refeições oferecidas diariamente
as crianças nas creches do Município. Isso se
justifica em função de estudos relevantes
destacarem que entre as deficiências nutricionais,
a anemia é apontada como um dos determinantes
que prejudicam o desenvolvimento das crianças.
Diante deste cenário, as crianças merecem
especial atenção,
devido o alto
requerimento de
ferro, dificilmente
atingido
pela
alimentação
complementar. A
estratégia
foi
implantada
em
creches participantes do Programa Saúde na Escola (PSE), abrangendo
todas as crianças matriculadas, com foco na faixa etária entre 06 e 46
meses.
Fonte: Portal R10
Disponível em: http://www.portalr10.com/noticia/9695/secretarias-municipais-desenvolvem-estratgia-de-fortificao-da-alimentao-infantil-nomunicpio
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

As 70 frutas e plantas brasileiras que esbanjam saúde
A receita é assim: misture um solo heterogêneo a um bocado de sol. Acrescente um tanto de chuva,
pitadas de estiagem e finalize com variações do clima tropical. Pronto! Eis a fórmula que faz brotar vegetais
supernutritivos e saborosos. E tem tudo isso aqui, no quintal da nossa casa. “O Brasil concentra cerca de
20% de todas as espécies encontradas no planeta e é considerado o principal país dentre os 17 de maior
biodiversidade mundial”, conta a nutricionista Daniela Beltrame, coordenadora nacional do projeto
Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN).
A iniciativa, que une governo, órgãos internacionais e estudiosos das cinco regiões brasileiras, visa
promover o uso sustentável e ampliar o consumo de alimentos nativos. Entre outras ações, acaba de criar
o Selo de Sociobiodiversidade, vinculado ao Sipaf (Selo de Identificação da Participação da Agricultura
Familiar), que chega para agregar valor a produtos genuinamente nacionais.
“Procuramos enfatizar a importância de alternar o cardápio para não cair na monotonia”, destaca
Daniela. Veja bem, a ideia não é fazer substituições e priorizar só o que é mais rico, mas, sim, ampliar os
itens do menu no dia a dia. Afinal, um dos segredos da dieta saudável é o de variar sempre e, dessa forma,
garantir mais nutrientes e também prazer. “Observamos um fenômeno global de padronização alimentar,
com grande espaço para industrializados”, comenta a expert.
A verdade é que ingerimos quase sempre a mesma coisa – experimente dar uma espiada na despensa
da sua casa. E até mesmo os povos tradicionais andam seguindo esse modelo limitado. Os pesquisadores
envolvidos no BFN relatam que, entre os jovens integrantes das
comunidades indígenas e quilombolas, não é raro ver certo
desconhecimento em relação ao que era consumido por seus
antepassados.
“Estamos ajudando a resgatar alguns hábitos”, anima-se a
nutricionista Raquel Santiago, da Universidade Federal de Goiás
(UFG). Para tanto, um dos desafios é descobrir jeitos atrativos de
incluir as espécies nativas nas preparações. E não é à toa que há um
time de chefs de cozinha envolvidos. “Veja o exemplo do jatobá: ele
não é apreciado devido ao aroma peculiar. Mas estamos testando
receitas para suavizar essa característica”, revela Raquel. Outra frente do projeto busca capacitar
merendeiras para que a criançada aprenda, desde cedo, a degustar e cuidar do que é nosso.
Baru
Sua polpa é rica em fibras e pode servir de matéria-prima para a massa de pães, bolos, barras de cereais, entre outras
preparações. Já a amêndoa pode se vangloriar pelo conteúdo de proteína e pelo mix de minerais, com destaque para
o ferro, o principal agente no combate à anemia. Ela cai bem torrada e em receitas – o molho pesto é um exemplo.
Apesar da fama de afrodisíaca, a ciência ainda não comprovou esse efeito.
Cupuaçu
Sua polpa é uma mistura refrescante e ácida de nutrientes – potássio, ferro, selênio e vitamina C formam o combo.
Mas são as sementes que atraem os aplausos. “Elas contêm uma gordura branca e aromática”, descreve o pesquisador
Jaime Aguiar. Ao passar por processamento, resultam em um alimento batizado de cupulate, doce bastante parecido
com o chocolate do cacau.
Jabuticaba
Em um estudo da Universidade de São Paulo, que foi finalista do 11º Prêmio Saúde, o extrato da fruta se mostrou
promissor na regulação de desordens metabólicas, como obesidade. “Seu uso em preparações vai além de geleias e
licores”, garante Vanuska, que desenvolveu uma receita de molho agridoce para pratos salgados.

Leia na íntegra em: https://saude.abril.com.br/alimentacao/frutas-plantas-brasileiras-esbanjam-saude/
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Saiu na Mídia

Cirurgias bariátricas: aumento de 200% em 10 anos
Dados da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Panamericana de Saúde (Opas), divulgados em janeiro de 2017,
indicam que mais da metade da população brasileira está
com sobrepeso e a obesidade já atinge a 20% das pessoas
adultas. Resultado desta explosão casos, a gastroplastia ou
cirurgia bariátrica aumentou 200% em 10 anos no País,
segundo o Ministério da Saúde.
A elevação do número de cirurgias bariátricas
realizadas se deve principalmente a dois aspectos: o número
crescente dos casos de obesidade e a popularização, no meio
médico, das técnicas cirúrgicas como a realização por
videolaparoscopia, que torna o procedimento menos
invasivo.
Para a realização da cirurgia, o Ministério da Saúde estabelece alguns critérios, um deles é que o índice de massa
corpórea (IMC) do paciente que deseja realizar a cirurgia seja maior que 35 kg/m2. Essa norma é um dos temas que
está sendo discutido no XIX Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.
“O IMC é um processo de medição muito antigo. Esse índice não é um preditor de doenças e existem outras
patologias que legalmente atestam a necessidade da realização da cirurgia bariátrica”, defende o cirurgião Luiz Vicente
Berti, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).
Segundo Berti, o Índice de Massa Corpórea “não mede se a pessoa pode ter um infarto ou se a elevação do
índice é devido aos músculos do indivíduo”. Por esse motivo, existem casos em que a cirurgia bariátrica é necessária,
mesmo sem atender o índice de massa corpórea estabelecido pelo Ministério da Saúde.
Para o médico, se o paciente tem o IMC um pouco abaixo do determinado, mas possui outras patologias que
indicam que a cirurgia será o melhor método, o procedimento pode ser realizado. “Não é preciso esperar que ele piore
para iniciar um tratamento”, explica o cirurgião.
Apesar do aumento no número de cirurgias no País, Berti afirma que ainda é “insignificante” mediante a
quantidade de obesos. Além disso, segundo o cirurgião, essa estatística é baseada em todas as cirurgias bariátricas
feitas no Brasil, inclusive as autorizadas por convênios particulares. “É uma gota no oceano quando se tem uma
população em que 5% é obesa mórbida. São quase 30 milhões de pessoas que já teriam indicação para a cirurgia
bariátrica e que, além da obesidade, têm uma série de outras doenças que dificultam suas vidas como: pressão alta,
diabetes, problemas articulares.”
Fonte: O Povo
Disponível em: https://www.opovo.com.br/jornal/etc/2018/06/cirurgias-bariaticas-aumento-de-200-em-10-anos.html

