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Edulcorantes, maltitol, aspartame e umectante. Você sabe o que são
estas substâncias? São ingredientes de um produto industrializado. Um
número elevado de ingredientes e, sobretudo, a presença de ingredientes com
nomes pouco familiares, que não são usados em preparações culinárias,
indicam que o produto pertence à categoria de alimentos ultraprocessados.
Por isso é muito importante aprender a ler o rótulo daquilo que consumimos.
Saber desde a composição e as informações nutricionais até os avisos dos
fabricantes.
A bacharel em relações públicas, Patrícia Marques, já fez disso um
hábito. Aprendeu a ler minuciosamente as embalagens antes de comer
qualquer produto. E o que ela ganha com isso? “Tem muito alimento que
parece ser saudável e na verdade não tem nada de saudável. Eles escondem
isso com a embalagem. Tem produtos que você acha que não têm açúcar,
gordura hidrogenada e na verdade é uma bomba calórica. Eles se disfarçam.”,
destaca.
Depois que começou a conhecer os ingredientes dos produtos, a Patrícia
retirou alguns alimentos da alimentação dela, principalmente os que têm
sódio em excesso. “Veio por cuidado mesmo, pra saber o que estou
consumindo. Quem não tem a curiosidade de saber o que são esses nomes
acaba consumindo algo ruim pra saúde. Tem que ler o rótulo dos alimentos!
Você cria esse hábito e te ajuda a fazer as escolhas certas. Se comer errado,
tem consciência do que está consumindo”, ressalta.
Conhecer a origem dos alimentos

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição –
CGAN/DAB/SAS/MS
SAF Sul Quadra 2 Lotes 5/6 Bloco II – Sala 8 –
Auditório – Edifício Premium
70.070-600 - Brasília – DF
Tel.: (61) 3315.9091

Conhecer a composição daquilo que comemos é ainda mais importante
para quem tem algum tipo de alergia alimentar. É o caso do fotógrafo
Maurício Zanin, que não pode comer arroz ou derivados. Para evitar
transtornos, há anos ele passou a ler os rótulos antes de comer qualquer coisa.
“Tem uma quantidade de ingredientes colossal que pode te fazer mal e você
não percebe. E você só vai saber quando tem uma reação alérgica forte. A
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partir de então, eu, minha mãe, minha esposa, antes de comer, lemos o rótulo”, conta.
Zanin lembra que há alguns anos os rótulos eram pouco interessantes e não traziam tantas informações como
hoje. A legislação trouxe exigências para a indústria alimentícia. “Ainda têm aqueles mais claros e com letras
pequenas. Ai se eu não consigo ler o rótulo eu não como o alimento. Imagine antes, quando não tínhamos o rótulo,
quantas crianças não morreram de alergia sem saber o motivo”, lembra o fotógrafo.
A escolha dos alimentos
A coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa, aconselha que criemos o
hábito de ler as embalagens dos produtos. “O rótulo nos permite identificar entre os alimentos, qual deles têm
menos sódio, menos açúcar, menos gordura. Quais têm ou não conservante. Dê preferência os que não tenham. Se
têm ou não glúten, para aquelas pessoas quem têm doença celíaca. O rótulo nos permite identificar se o produto está
vencido ou não, quando observamos o prazo de validade do alimento”.
Outra dica da Michele é evitar alimentos com aditivos, edulcorantes e conservantes. “Quanto mais dessas
substâncias que têm nomes esquisitos, pouco familiares, que não temos em casa, menos saudável o alimento é.
Por isso precisamos optar por produtos orgânicos e preferir alimentos in natura ou minimamente processados.
Além de limitar o consumo de alimentos processados e evitar os ultraprocessados”, ressalta.
Como ler os rótulos
Cabem às empresas que produzem alimentos se adequarem às normas de rotulagem dos produtos. É possível
denunciar embalagens que não seguem a legislação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio email ouvidoria@anvisa.gov.br, para a Vigilância Sanitária mais próxima, ao Procon ou Ministério Público.
Acesse conteúdo da Anvisa sobre a rotulagem de produtos.
Fique atento à lista de ingredientes dos alimentos industrializados! Para saber mais sobre esse assunto, leia
o Guia Alimentar para a População Brasileira.
Assistam ao vídeo relacionado ao tema: “Sabia que ler rótulos pode te ajudar a se alimentar melhor?”.

Publicação do livro “A Política Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica no Brasil: uma trajetória de luta pelo
desenvolvimento rural sustentável”
Estão todos convidados para o
lançamento do livro “A Política Nacional
de Agroecologia e Produção Orgânica
no Brasil: uma trajetória de luta pelo
desenvolvimento rural sustentável” que
ocorrerá no dia 12 de setembro,
durante o X Congresso Brasileiro de
Agroecologia e V Seminário de
Agroecologia do Distrito Federal e
Entorno.
O livro é fruto de trabalho
desenvolvido entre a Coordenação
Geral de Alimentação e Nutrição e o
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA).
A
publicação
já
está
disponível
no
seguinte
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30805&Itemid=424.

link
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América Latina e Caribe buscam transformar sistemas alimentares para
acabar com a fome e a má nutrição
Transformar os sistemas alimentares será uma peça muito importante
na estratégia para acabar com a fome e todas as formas de má nutrição na
América Latina e no Caribe, destacaram a Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS) e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO) na quarta-feira passada (6).
Ambas as agências convocaram autoridades de governos das Américas e
especialistas internacionais para compartilharem, em um seminário em El
Salvador, políticas públicas e experiências exitosas que permitam a criação de
sistemas alimentares capazes de contribuir para a saúde da população.
Nas últimas décadas, segundo a FAO e a OPAS, os sistemas alimentares da região – o conjunto de atores e
regras que determinam como se produzem, comercializam, distribuem, processam e consomem os alimentos, desde
o cultivo até a mesa das pessoas – têm passado por uma profunda mudança.
“Temos vivido um processo radical e veloz: o que a Europa fez em 150 anos, fizemos em 30”, afirmou Julio
Berdegué, representante regional da FAO. Mudanças econômicas, demográficas, tecnológicas e culturais têm
exercido um profundo impacto tanto nos alimentos consumidos pela população como na forma que eles são
produzidos, transformados, comercializados, distribuídos e consumidos.
Esta transformação transformou a região em uma ‘potência alimentar’ e já demonstrou vários efeitos
positivos em termos de bem-estar da população, redução da pobreza em muitos países e oportunidades de
empregos para milhões de mulheres.
No entanto, há também efeitos negativos. A América Latina registra um varejo de produtos ultraprocessados
de 129 quilos per capita a cada ano, bem como um aumento relevante no consumo de alimentos ultraprocessados
ou com alta quantidade de açúcar, sal e gordura – fatores que explicam um aumento considerável da obesidade na
maioria dos países da região.
“O problema é que essa mudança tem acontecido sem políticas públicas suficientes e eficazes, obedecendo
apenas as regras do mercado. Hoje, temos que re-governar nossos sistemas alimentares para garantir uma melhora
na saúde da população”, explicou o representante.
Neste mesmo sentido, Carlos Garzón, representante da OPAS em El Salvador, enfatizou a necessidade de
“estabelecer políticas fiscais, regular a publicidade de alimentos dirigida a crianças e a rotulagem frontal de
advertência nutricional que permita à população escolher conscientemente o que come”.
Antes do seminário regional, foram realizadas consultas nacionais em 12 países da região, que selecionaram
suas melhores experiências para apresentação à comunidade internacional.
Estratégias integrais são necessárias
As estratégias para a construção de sistemas alimentares saudáveis devem ser integrais e incluir ações para
incorporar uma visão de saúde e nutrição em todas as cadeias dos sistemas alimentares.
Esse enfoque deve informar a produção e o comércio nacional e internacional de alimentos, a logística e o
processamento industrial de matérias primas alimentares, o comércio atacadista e varejista e o consumo ao nível do
cidadão, que pode ser melhorado por meio de regulações sobre a promoção e venda de alimentos não-saudáveis.
Da mesma forma, são necessárias políticas sociais que assegurem a todas as famílias em condição de pobreza
ou vulnerabilidade o acesso, de maneira regular e cotidiana, a uma cesta de alimentos saudáveis.
Muitas dessas políticas deverão dar atenção especial a certos grupos
sociais cujos indicadores de má nutrição são piores do que a média da
população, incluindo os povos indígenas, as crianças e as mulheres.
A FAO e a OPAS instaram os países a melhorar seus sistemas de
monitoramento e pesquisa sobre a relação entre sistemas alimentares e má
nutrição, para ter, dessa forma, um registro cada dia mais preciso que
permita investimentos custo-eficazes, bem focalizadas e que
verdadeiramente resolvam o problema.
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Será ministrada a 4ª turma da Oficina de Sistema do PBF na Saúde no dia
13/09/2017 (quarta-feira) em Brasília/DF
A Oficina de Sistema do PBF na Saúde é uma estratégia de apoio à gestão estadual e municipal do PBF na
saúde oferecida pela CGAN/DAB/SAS/MS com o objetivo de apresentar o Sistema de Gestão do PBF na Saúde - BFA e
as ferramentas disponíveis para facilitar o acompanhamento das condicionalidades de saúde. É muito importante
esclarecer as dúvidas para superar as dificuldades apresentadas na operação e gestão do sistema e também é uma
oportunidade de compartilhamento de experiências exitosas na organização do processo de trabalho para
impulsionar o acompanhamento das condicionalidades nos estados e municípios.
Participarão desta turma 28 profissionais gestores e técnicos do PBF na Saúde lotados nas Secretarias
Municipais e Estaduais de Saúde.
A capacitação será ministrada na sala 10 (1º andar) do Bloco Educacional – Fiocruz/Brasília/DF, no dia 13/09
das 9h00 às 17 horas.

Encerramento da 1ª vigência de 2017
Abertura da 2ª vigência de 2017
Encerramento da 1ª vigência de 2017
Na 1ª vigência de 2017 a Atenção Básica tinha para acompanhamento 11.647.235 famílias, das quais a saúde
acompanhou 8.760.594 (75,22%), englobando 19.471.369 pessoas com acompanhamento individualizado, sendo
5.744.733 crianças menores de 7 anos e 13.726.636 mulheres, das quais 388.984 eram gestantes.
O Governo Federal pactuou no rol dos indicadores do Pacto pela Saúde e COAP a meta nacional de 73% de
famílias com perfil saúde beneficiárias do PBF totalmente acompanhadas pela Atenção Básica. A tabela abaixo
apresenta o desempenho dos estados e DF no acompanhamento das condicionalidades de saúde.
Em relação ao acompanhamento infantil, na 1ª vigência de 2017, 5.744.733 crianças foram acompanhadas, de um
total de 7.864.502 a serem acompanhadas (73,04%), dessas 98,89% estavam com o calendário vacinal em dia e
86,17% tiveram dados nutricionais coletados.
Em relação ao acompanhamento das condicionalidades de gestantes, na 1ª vigência de 2017, foram
localizadas 388.984 gestantes, representando 83,62% do número estimado de gestantes no Brasil para o ano de
2017 (465.160). Dentre as gestantes localizadas, 99,53% estavam com o pré-natal em dia e 93,31% tiveram dados
nutricionais coletados.
Parabenizamos a todos os profissionais envolvidos direta ou indiretamente no acompanhamento das
condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família pelo esforço dedicado a garantir o acesso ao direito à saúde
às famílias em situação de maior vulnerabilidade ou risco social, potencializando a melhoria da qualidade de vida das
famílias e contribuindo para a sua inclusão social e melhores condições de saúde e nutrição.
Abertura da 2ª vigência de 2017
A partir de 06 de setembro o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde – BFA estará disponível
para inserção do acompanhamento das condicionalidades da 2ª vigência de 2017, que vai até o dia 31 de dezembro.
Ao todo, deverão ser acompanhadas 10.298.887 famílias em todo o país, sendo 7.453.601 crianças e
aproximadamente 465 mil gestantes.
Para impressão dos mapas de acompanhamento, bem como para o registro das condicionalidades de saúde,
os municípios devem acessar o BFA pelo site: http://bolsafamilia.datasus.gov.br.
Ressaltamos que o período de acompanhamento na atenção básica das famílias beneficiárias do PBF
referente à 2ª vigência de 2017 teve inicio no dia 01 de setembro e vai até 31 de dezembro de 17.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail bfasaude@saude.gov.br.
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Famílias com perfil
saúde

Famílias
Acompanhadas

Percentual de
Acompanhamento

Famílias com perfil
saúde

Famílias
Acompanhadas

Percentual de
Acompanhamento

Variação no número de
famílias acompanhadas

Variação no percentual
de acompanhamento

Meta pactuada para
SISPACTO

Tabela 1. Acompanhamento das condicionalidades de saúde de famílias beneficiárias do PBF por unidade
federativa. Brasil, 2017.

Acre*

75.873

46.966

61,9

78.139

56.991

72,94

10.025

11,04

72,72

Amapá*

55.806

29.846

53,5

59.381

33.662

56,69

3.816

3,19

54,3

Amazonas

335.636

251.172

74,8

350.071

292.939

83,68

41.767

8,88

80,5

Pará*

808.253

587.419

72,7

821.906

631.576

76,84

44.157

4,14

80

Rondônia

83.934

46.238

55,1

78.678

48.203

61,27

1.965

6,17

70

Roraima*

41.332

23.360

56,5

41.646

25.471

61,16

2.111

4,66

78

Tocantins

118.508

88.798

74,9

114.906

93.693

81,54

4.895

6,64

74,5

Região Norte

1.519.342

1.073.799

70,7

1.544.727

1.182.535

76,55

108.736

5,85

2ª vigência de 2016

UF/Região

1ª vigência de 2017

Alagoas*

344.336

252.148

73,2

344.989

266.611

77,28

14.463

4,08

79

Bahia

1.528.429

1.181.680

77,3

1.492.837

1.141.663

76,48

-40.017

-0,82

78,68

Ceará*

928.937

766.303

82,5

912.204

762.041

83,54

-4.262

1,04

81,63

Maranhão

844.731

646.827

76,6

854.777

681.023

79,67

34.196

3,07

80

Paraíba

442.078

347.418

78,6

436.117

352.345

80,79

4.927

2,19

80

Pernambuco

945.208

709.206

75

941.395

724.591

76,97

15.385

1,97

75

Piauí

371.332

286.109

77

369.145

303.717

82,28

17.608

5,28

78

Rio Grande do Norte*

297.238

218.787

73,6

290.658

215.863

74,27

-2.924

0,67

80
78

Sergipe*

229.247

164.361

71,7

232.261

183.939

79,19

19.578

7,49

Região Nordeste

5.931.536

4.572.839

77,1

5.874.383

4.631.793

78,85

58.954

1,75

Espirito Santo*

153.098

100.225

65,5

146.244

97.147

66,43

-3.078

0,93

75

Minas Gerais

942.109

741.708

78,7

911.399

748.203

82,09

6.495

3,39

81,98

Rio de Janeiro

664.840

408.202

61,4

643.168

402.770

62,62

-5.432

1,22

62

São Paulo

1.164.753

744.753

63,9

1.200.745

753.817

62,78

9.064

-1,12

68

Região Sudeste

2.924.800

1.994.888

68,2

2.901.556

2.001.937

69,00

7.049

0,8

Paraná*

337.113

266.136

78,9

317.387

253.716

79,94

-12.420

1,04

80

Rio Grande do Sul*

324.805

205.750

63,3

301.823

196.462

65,09

-9.288

1,79

68

Santa Catarina

109.284

82.508

75,5

104.228

79.960

76,72

-2.548

1,22

75

Região Sul

771.202

554.394

71,9

723.438

530.138

73,28

-24.256

1,38

Distrito Federal**

66.609

22.586

33,9

67.517

31.084

46,04

8.498

12,14

45

Goiás*

278.336

193.399

69,5

277.466

203.036

73,18

9.637

3,68

75

Mato Grosso*

148.297

97.081

65,5

142.768

101.848

71,34

4.767

5,84

65

Mato Grosso do Sul*

120.886

79.275

65,6

115.380

78.223

67,8

-1.052

2,2

73

Região Centro Oeste

614.128

392.341

63,9

603.131

414.191

68,67

21.850

4,77

Brasil

11.761.008

8.588.261

73,02

11.647.235

8.760.594

75,22

172.333

2,2

**Pactuação validada no ano de 2015. *Pactuação validada no ano de 2016.
Fonte: MINISTÉRIO da SAÚDE/DATASUS/Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.
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“Diversidade de olhares é a maior
virtude do Sisan”, diz presidenta do
Consea
“O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional [Sisan] é um sistema complexo, mas que tem uma
qualidade essencial, o poder de transformar a maneira como a
política pública é feita no país”, disse nesta quinta-feira
(31/08) a presidenta do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta Recine.
A fala foi feita na solenidade de abertura da Oficina
Regional do Sisan no Nordeste, que está sendo realizado até
esta sexta-feira (1/9), no Recife, envolvendo representantes
de governos e sociedade civil dos nove estados da região.
“No momento em que nós olhamos as nossas políticas
públicas [de segurança alimentar e nutricional] com resultados
tão benéficos, tão positivos, que levaram o país a um patamar
de civilidade mínimo, isso é um resultado virtuoso da
sociedade brasileira que em determinado momento ecoou
para dentro do Estado brasileiro e começou a constituir um
sistema, que é o Sisan”, afirmou.
Segundo Elisabetta, o Sisan “é um sistema que tem
como característica central a intersetorialidade, mas a
intersetorialidade não só expressa para dentro do poder
público, em termos de secretarias, setores de governo, mas
traz para dentro do sistema a diversidade da sociedade
brasileira”.
“E quando traz para dentro do Estado brasileiro a
diversidade, está trazendo diferentes visões, diferentes
perspectivas, diferentes maneiras de solucionar os problemas”,
argumentou.
“Nós estamos na terceira oficina regional, já passamos
pelo Sudeste, pelo Sul e agora estamos aqui no Nordeste.
Nessas [mesas de] aberturas eu começo destacando a
importância de nós estarmos reunidos aqui, juntando tantos
gestores, profissionais que trabalham na implementação [do
Sisan], principalmente a sociedade civil, diferentes setores que
compõem esse grande contingente de movimentos, de
organizações que historicamente vêm defendendo políticas
públicas que garantam, que caminhem no sentido da
realização plena do direito humano à alimentação adequada”,
disse ela.
Fonte: Consea
Disponível em:
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/ag
osto/201cdiversidade-de-olhares-e-a-maior-virtude-do-sisan201ddiz-presidenta-do-consea

PÁGINA 6

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
A dieta sem glúten rigorosa é o único tratamento eficaz para a
doença celíaca até o momento. Fique atento aos rótulos das
embalagens. http://www.blog.saude.gov.br/cdpbjg

Após a suspeita clínica, vários exames permitem o diagnóstico
da doença celíaca. Um médico deve ser consultado e os
exames podem ser realizados pelo SUS, que dispõe um
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Celíaca.
http://www.blog.saude.gov.br/cdpbjg

Embora estudos iniciais sobre o glúten e a lactose sugiram que
a sua retirada da alimentação podem favorecer a redução do
peso corporal e do acúmulo de gordura, estes achados podem
estar relacionados à redução da ingestão total de calorias e
carboidratos na dieta, que, por si só, apresenta benefícios
comprovados na redução de peso. http://bit.ly/29IzauG
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Espaço dos Estados

Oficina de Capacitação para uso do SISVAN versão 3.0 em
Pernambuco
Em virtude do lançamento da nova versão do SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, a
Coordenação Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Pernambuco (CSANS-PE) realizou no dia
30 de Agosto a Oficina de Capacitação para uso do SISVAN versão 3.0.
O objetivo da oficina foi capacitar os técnicos e coordenadores do SISVAN sobre as novas funcionalidades do
sistema, considerando que esse tem um papel fundamental na gestão de informações da Vigilância Alimentar e
Nutricional.
A oficina contou com a presença de 32 participantes representados pelas áreas técnicas de Alimentação e
Nutrição de 15 municípios, técnicos de informática e 5 Regionais de Saúde do estado, que terão o papel de atuar
como multiplicadores e apoiar na disseminação das informações aos usuários do sistema nos municípios.
Durante a oficina foi discutida a importância da disponibilização da nova versão do sistema, tendo em vista a
necessidade da adequação do SISVAN para proporcionar a integração com o SISAB.
Entendemos que esse avanço viabiliza a transição para o uso de um único sistema para entrada (digitação) de
dados, cabendo ao SISVAN a gestão das informações de VAN, a partir da geração de relatórios individuais e coletivo
da situação alimentar e nutricional dos usuários e população atendidos.
Na ocasião, foram apresentadas as novas ferramentas disponíveis no sistema, analisados os indicadores
nutricionais dos últimos anos por ciclo de vida bem como foi aberto um momento para relato da dificuldade dos
técnicos na alimentação do sistema e sugestões para melhoria das fichas utilizadas no SISVAN.
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De OLHO na

EVIDÊNCIAA

A Revista de Saúde Pública publicou recentemente os seguintes artigos:
Estrutura e processo de trabalho na atenção primária e internações por condições sensíveis
Um dos indicadores de acesso e qualidade da atenção primária à saúde (APS) é a taxa de internações por
condições sensíveis à atenção primária (ICSAP). O estudo teve como hipótese que quanto melhor a estrutura e o
processo de trabalho na APS, menor o número de ICSAP mesmo após ajuste para variáveis sociodemográficas e de
cobertura de programas assistenciais. Trata-se de um estudo ecológico, realizado com dados populacionais
disponíveis em diferentes bases. Abrangeu 5.565 municípios brasileiros, 38.812 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e
amostra de 17.202 equipes de atenção básica (EAB) no ano de 2012. Como resultado, encontrou-se que, no bloco
distal, as coberturas do Programa Bolsa Família e de plano privado apresentaram associação negativa. Já o Índice De
Desenvolvimento Humano, a proporção de pessoa idosa e de menor de cinco anos e a cobertura da Estratégia de
Agentes Comunitários de Saúde apresentaram associação positiva com internações por condições sensíveis à
atenção primária. No bloco intermediário, o horário mínimo e a disponibilidade de vacina obtiveram associação
negativa; enquanto a disponibilidade de medicamentos, a associação foi positiva. No bloco proximal, o apoio
matricial foi a única com associação positiva. Conclui-se que características da estrutura das UBS e do processo de
trabalho das EAB impactam no número de ICSAP nos municípios brasileiros. Investimentos direcionados para a
qualificação das ações na APS potencialmente reduzirão as ICSAP.
Avaliação da efetividade de intervenções de promoção da atividade física no Sistema Único de Saúde
Levando em consideração a existência do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil e da Estratégia de Saúde da
Família, que possibilitam oportunidades para o desenvolvimento de ações interdisciplinares de promoção da
atividade física (AF) em larga escala, o estudo teve como objetivo avaliar o efeito das intervenções de educação em
saúde e de classes de exercícios físicos nos níveis de atividade física de adultos usuários do SUS. O estudo foi
realizado em três unidades básicas de saúde na cidade de São Paulo, selecionando 157 adultos separados em três
grupos: intervenção em educação em saúde, intervenção de classe de exercícios físicos e controle. Depois de 12
meses, ambos os grupos de intervenção aumentaram os minutos semanais de AF no lazer. Conclui-se que as
intervenções foram efetivas para aumentar a prática de AF, sendo que a intervenção de educação em saúde foi mais
efetiva para a manutenção da AF no período pós-intervenção.
Influência familiar no consumo de bebidas açucaradas em crianças menores de dois anos.
No desenvolvimento do hábito alimentar de uma criança, a família exerce um importante papel. Devido a isso,
o estudo teve como objetivo avaliar a influência de hábitos familiares e características do domicílio sobre o consumo
de bebidas açucaradas em crianças brasileiras menores de dois anos. Foi um estudo transversal, realizado em três
estágios: unidade primária (setores censitários ou conjunto de setores), unidade de segundo estágio (domicílios) e
unidades de terceiro estágio (moradores com 18 anos ou mais). Realizaram-se entrevistas em 64.348 domicílios,
selecionando um morador com 18 anos ou mais de idade do domicílio, totalizando 60.202 indivíduos. Todas as
crianças menores de dois anos desses domicílios foram investigadas, totalizando 4.839 pares de crianças e adultos
entrevistados no mesmo domicílio. O estudo identificou que apenas 32% das crianças estudadas possuíam o
consumo de bebidas açucaradas e esteve independentemente associado com as características familiares e
domiciliares como consumo regular de bebidas açucaradas pelo adulto residentes no domicílio, hábito de assistir TV
por mais de 3 horas diárias, maior idade, maior grau de escolaridade, domicílio localizado na região Nordeste e
número de componentes da família. Conclui-se que a alta prevalência de consumo de bebidas açucaradas em
crianças brasileiras menores de dois anos e que características socidemograficas e hábitos familiares influenciam
essa prática alimentar não recomendada na infância.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

O Misterioso Caso da Bandeja de Brigadeiros
A receita pode ter sido feita mil vezes, mas quando vai para o um projeto novo, testamos
novamente. Mesmo que seja o bolo de aniversário que preparo ano após ano para os meus filhos. (...)
Semanas antes da gravação do programa que está no ar esta semana, a equipe da cozinha preparou
uma bandeja lotada de brigadeiros, cobriu com filme e deixou um aviso escrito: NÃO COMER! Era para
testar a durabilidade. Mas virou teste de resistência. Como resistir?! Já notou que tudo que é proibido é
mais gostoso? E, a cada dia, sumiam dois ou três brigadeiros...
Talvez esse seja um dos grandes paradoxos das dietas restritivas por opção (não é o caso de quem é
alérgico): ela transforma a comida em inimigo e a relação que deveria ser de prazer vira culpa. Quando o
brigadeiro é proibido, ele vira inimigo; em vez de comer dois ou três na festinha de aniversário, a vontade
é de matar a bandeja inteira. E, muitas vezes, é isso mesmo que acaba acontecendo!
TEMOS QUE REPENSAR A NOSSA RELAÇÃO COM A COMIDA:
DIETA NÃO É SINÔNIMO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Muita, mas muita gente confunde alimentação saudável com dieta. E uma coisa não tem nada a ver
com a outra. Alimentação saudável pressupõe variação. Já dieta, restrição. No Brasil, temos um padrão
alimentar tradicional espetacular. Ele foi sendo elaborado pela população no decorrer de centenas de
anos. E o melhor: leva em conta não apenas a nossa história e os nossos hábitos, mas os alimentos que
temos em abundância no país. É por isso que, para quem vive por aqui, o padrão simbolizado pelo arroz e
feijão, ou pelo pê-efe, é inúmeras vezes melhor do que a dieta mediterrânea, por exemplo. Ela é
excelente para quem vive no Mediterrâneo, porque leva em consideração os hábitos e os alimentos
daquela região.
Conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira
Dentro de uma alimentação saudável de verdade, baseada em preparações culinárias feitas a partir
de alimentos in natura e minimamente processados, cabe comer brigadeiro nas comemorações. (O que
não cabe é trocar almoço por doce, nem jantar por shake diet depois de almoçar brigadeiro.) Se quiser
entender dinheitinho essa história, minha sugestão é que você devore o Guia Alimentar para a População
Brasileira. Além de conhecer a classificação dos alimentos por grau de processamento, você vai
reconhecer o nosso padrão alimentar e se libertar das dietas da moda.
Quanto aos brigadeiros, confesso: fui eu. Comi muitos brigadeiros dos testes! E eles pareciam estar
especialmente deliciosos por causa da proibição.
Fonte: Blog da Rita - Panelinha
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52879-obesidade-entre-jovens-brasileirosquase-dobra-na-ultima-decada

Conheça também a publicação “Desmistificando Dúvidas sobre
Alimentação Saudável”.
Nesta publicação, você encontra os principais temas abordados pela
mídia, como dietas da moda e para redução de peso e mitos e verdades sobre
alimentos específicos, esclarece dúvidas e tem sugestões de leituras adicionais,
considerando a literatura científica e a legislação mais atual. Acesse aqui.
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 04/09/2017:
- 1.808.689 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 28,6% da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com setembro de 2016, estamos com menos cerca de 1.272.369 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 19,7 pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (28,6%): RJ, RS, SP, PR, BA, CE, PA, RO e PE .

Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 28/08/2017 por Unidade Federativa.

UF

Meta
Crianças 6 - 59 meses

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas

Cobertura

AC

60.907

22.675

37,2%

AL

209.910

77.715

37,0%

AM

291.048

98.770

33,9%

AP

55.682

19.567

35,1%

BA

813.880

153.550

18,9%

CE

501.780

100.307

20,0%

DF

101.332

31.948

31,5%

ES

97.441

30.317

31,1%

GO

223.404

82.370

36,9%

MA

493.617

170.843

34,6%

MG

251.962

144.938

57,5%

MS

74.890

28.138

37,6%

MT

117.020

66.679

57,0%

PA

580.483

134.634

23,2%

PB

223.325

96.062

43,0%

PE

522.713

143.267

27,4%

PI

190.877

72.739

38,1%

PR

107.169

12.906

12,0%

RJ

194.320

9.768

5,0%

RN

183.396

78.128

42,6%

RO

99.072

25.903

26,1%

RR

37.739

11.478

30,4%

RS

94.253

5.779

6,1%

SC

22.786

9.927

43,6%

SE

131.685

62.316

47,3%

SP

545.273

62.283

11,4%

TO

95.731

55.682

58,2%

BRASIL

6.321.695

1.808.689

28,6%

Observação: Atualmente, estamos passando por problemas na aquisição e distribuição das cápsulas de Vitamina
A, o que tem influenciado as coberturas mais baixas do que o esperado.
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Saiu na Mídia

Brasileiro tomaria menos 'refri' se
preço fosse salgado, aponta
pesquisa
Se o peso na balança não é suficiente para fazer as pessoas
deixarem de fora da mesa o refrigerante e outras bebidas
açucaradas, o aumento no preço desses produtos pode ser uma
opção.
É o que mostram dados de uma pesquisa feita pelo
Datafolha a pedido da ONG ACT Promoção da Saúde, que atua em
prol de medidas contra obesidade e doenças crônicas.
Questionados sobre como reagiriam diante de um possível
aumento de imposto de refrigerantes e sucos industrializados que
elevasse o preço desses produtos, 74% dos entrevistados afirmam
que reduziriam o consumo. Destes, 23% diminuiriam "um pouco",
e 51%, "muito".
Os demais afirmam que já não os consomem ou não
mudariam em nada o padrão – percentual que é maior entre
jovens e mais ricos. Uma parcela mínima, 3%, diz que aumentaria
– a pesquisa não traz os motivos.
Foram ouvidas 2.070 pessoas acima de 16 anos em 129
municípios, em amostra equivalente ao perfil populacional do
país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais
ou para menos.
A ideia era testar o impacto e adesão de propostas hoje em
discussão no país na área de alimentos.
A possibilidade de aumentar a taxação de bebidas
açucaradas é alvo de estudos desde o início deste ano pelos
Ministérios da Saúde, Desenvolvimento Social e Fazenda, entre
outros órgãos.
Um dos impulsos para o debate vem da Organização
Mundial da Saúde, que tem recomendado aos países medidas
mais firmes para o controle da obesidade. Hoje, mais de metade
da população brasileira apresenta excesso de peso, e 18,9% são
obesos, o que aumenta o risco de doenças crônicas.
Representantes da indústria, porém, negam que os
produtos sejam a causa de obesidade. "E os alimentos? Vamos
taxar a bebida açucarada e não vamos taxar o salgadinho, a
coxinha e o biscoito achocolatado? Em termos percentuais de
açúcar, alguns são muito mais pesados", afirma Alexandre Jobim,
da Abir (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de
Bebidas Não Alcoólicas).
Para ele, a medida afetaria os mais pobres e traria pouco
resultado nos índices de obesidade a curto prazo.
METAS
Entidades de saúde favoráveis à medida, no entanto,
contestam. Segundo a diretora-executiva da ACT, Paula Johns, o
objetivo dessa política não é reduzir obesidade de forma
imediata, mas sim melhorar a qualidade da alimentação.
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"O objetivo é reduzir o consumo, melhorar a
qualidade da alimentação e, ao longo do tempo,
melhorar os indicadores de saúde", diz.
Ela lembra que ação semelhante já teve bom
resultado contra o cigarro: dados do Ministério da
Saúde mostram que o percentual de fumantes, que já
vinha em queda, "despencou" com a regulação de
preço. "E isso a pesquisa mostra claramente: o baixo
preço é um incentivo grande para o consumo. No
tabaco, também tínhamos adotado medidas
educativas, mas a mais eficaz foi a imposição de
preço".
Além da obesidade, outro argumento para a
taxação de refrigerantes é o fato de que parte das
empresas tem hoje créditos tributários por estar na
zona franca de Manaus.
"Infelizmente é incentivado", disse na última
semana o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para
quem a medida de aumentar a tributação seria
"saudável".
Segundo ele, a pasta aguarda resultado dos
estudos para avançar na defesa da proposta, que
também tem apoio do Inca (Instituto Nacional do
Câncer).
Além da taxação, a pesquisa também analisou o
grau de adesão da população a outras duas medidas: a
restrição da publicidade de alimentos industrializados
para crianças e uma mudança nos rótulos dos
alimentos.
A primeira é apoiada por 71% dos entrevistados.
Já a segunda, que prevê a inserção de alertas nas
embalagens sobre o teor de açúcar, sal e gorduras na
parte da frente dos rótulos, tem adesão de 88%.
Para Laís Amaral, nutricionista do Idec (Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor), o resultado
coincide com estudos feitos pela entidade, e que
apontam que 40% dos brasileiros não compreendem o
rótulo. "Há letras pequenas, além de dificuldade em
compreender as informações nutricionais e os termos
técnicos", diz.
Em nota, a Abia (Associação Brasileira das
Indústrias de Alimentos) informa ser favorável a
melhorias nos rótulos, mas afirma que "qualquer
modelo de rotulagem não é capaz de substituir uma
ação ampla de educação alimentar e nutricional que
oriente a população a entender as informações e saber
como compor uma alimentação equilibrada".
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SEMÁFORO OU ADVERTÊNCIA?
Ao mesmo tempo em que ganha apoio da população, a discussão sobre um novo modelo de rótulo nutricional
para os alimentos avança no país.
Hoje, há dois modelos principais para rótulos de alimentos em análise pelo governo. O plano é que haja
informações obrigatórias na frente da embalagem, que alertariam para o teor de açúcar, sal, gorduras e calorias,
segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Um deles, defendido pela Abia (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), é a adoção de uma espécie
de semáforo numérico que possa informar a quantidade de cada componente e mostrar se está abaixo ou acima da
recomendação máxima diária de consumo.
A Folha teve acesso à proposta apresentada no último mês à Anvisa. Assim, o verde seria usado quando a
quantidade está abaixo desse parâmetro. Já o amarelo quando está próximo e o vermelho quando o ultrapassa. Em
geral, o modelo é semelhante ao usado hoje no Reino Unido.
Outra proposta é a adoção de símbolos de advertência, como círculos e triângulos pretos, para os casos em
que há alto teor ou excesso de açúcar, sal e gorduras. Um padrão semelhante é adotado no Chile, cujas imagens
foram utilizadas pelo Datafolha e ACT para questionar a opinião da população sobre a inclusão dos alertas no rótulo.
A proposta é bem vista por entidades como a Organização Pan-Americana de Saúde e Idec.
"É um modelo que não tem que interpretar. O preto é como se fosse um carimbo no alimento. Você visualiza e
sabe que não faz tão bem para a saúde. Já o modelo de semáforo ainda precisa de interpretação", diz Laís Amaral, do
Idec.
Para ela, a proposta de semáforo pode levar o confundir alguns alertas ou ter dificuldade em escolher os
alimentos.
"Se um alimento tiver um selo verde e outro vermelho, e outro alimento tiver dois amarelos, qual escolheria?
Há uma capacidade de julgamento que não sabemos como visualizar", afirma. "Um refrigerante, por exemplo,
levaria o vermelho em açúcares e verde em gordura. Mas a presença do verde pode minimizar o vermelho. A
população pode acabar compreendendo de forma errada."
Já a indústria afirma que o modelo de semáforo traria número maior de informações ao consumidor. "É um
modelo que educa e dá informação ao consumidor. As cores falam por si", diz Alexandre Jobim, da Associação
Brasileira da Indústria de Refrigerantes. Para ele, o modelo de advertência traz as mesmas informações, mas "quer
ser muito mais uma contrapropaganda agressiva do que de fato uma educação e informação".
Segundo a gerente geral de alimentos da Anvisa, Thalita Lima, apesar de já haver propostas na mesa, a agência
ainda analisa a possibilidade de novos modelos, com base em exemplos de outros países.
"Estamos partindo de um semáforo, que é um modelo de cores, e de um modelo de advertência. Mas há
também alguns países que sinalizam positivamente os ingredientes que são bons, se tem muita fibra e proteína.
Estamos avaliando se isso pode ser uma abordagem."
Ainda não há prazo para a decisão. No último mês, a agência lançou edital para pesquisas que possam avaliar
a compreensão da população aos modelos. A ideia é que os testes sejam realizados no próximo ano.
Fonte: Folha de São Paulo – versão eletrônica
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/09/1917067-brasileiro-tomaria-menos-refri-se-preco-fosse-salgadoaponta-pesquisa.shtml

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 14

Anvisa quer que rótulos de alimentos tenham dados mais claros
Olhando para a embalagem de um
alimento você consegue dizer se tem alto teor de
açúcar, gordura ou sódio? Ou ainda quantas
calorias ele tem? Seria capaz de comparar dois
produtos e saber qual é melhor para a sua
saúde? Tornar a leitura dos rótulos mais simples
e ajudar o consumidor a fazer escolhas mais
saudáveis é o objetivo de um trabalho que está
sendo desenvolvido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), com a participação
de representantes da área de saúde, da
academia, da indústria e de órgãos de defesa do
consumidor. Toda essa discussão tem como pano
de fundo o fato de, hoje, mais da metade da população brasileira estar com excesso de peso (53,8%), segundo dados
do Ministério da Saúde.
Vários modelos de rotulagem estão sendo estudados pela agência. Entre eles, o apresentado pela Associação
Brasileira da Indústria da Alimentação (Abia), o adotado pelo Chile, o desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec) e o da Fundação Ezequiel Dias (Funed). As discussões, que começaram em 2014, serão
retomadas neste semestre, e as propostas serão submetidas aos consumidores brasileiros através de pesquisas.
A mudança dos rótulos de alimentos, segundo a Anvisa, é uma prioridade. No entanto, ainda não foi batido o
martelo sobre quando o novo padrão de rotulagem deve ser implementado. As regras para rotulagem já têm cerca
de 15 anos — resolução 259/2002 e 360/2003. Desde então, diz a agência, o cenário epidemiológico brasileiro
mudou, assim como aumentaram a oferta e o consumo de alimentos industrializados.
ENTIDADES DEFENDEM ADVERTÊNCIA CLARA
Para a endocrinologista e presidente da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome
Metabólica (Abeso), Maria Edna de Melo, não se pode mais protelar a mudança.
— Essa medida terá um impacto sobre todos os alimentos industrializados que não devem ser consumidos em
excesso. Ela conscientiza o consumidor — destaca a médica, que defende que as advertências estejam na parte
frontal da embalagem, como já acontece no Chile.
A rotulagem frontal é fundamental na visão do Idec, que a partir dos modelos chileno e equatoriano,
desenvolveu um novo padrão, em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), que já tem o apoio de 19
entidades, além das chefs Bela Gil e Rita Lobo. Ele estabelece como parâmetro para os teores de sódio, gordura e
açúcar os critérios estabelecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), baseados nas recomendações da
Organização Mundial de Saúde (OMS).
— Entendemos que esses são os critérios mais adequados em relação à realidade que a gente vive de aumento
das doenças crônicas, como obesidade, diabetes e hipertensão, por conta de uma alimentação inadequada. O
objetivo principal da rotulagem frontal é permitir ao consumidor fazer escolhas alimentares mais saudáveis e
identificar com facilidade os alimentos que deve evitar — ressalta Ana Paula Bortoletto, nutricionista do Idec.
A proposta do instituto consiste em triângulos pretos com a borda branca para que a informação se destaque
na frente da embalagem. A informação frontal também é defendida pela Associação Brasileira de Nutrição (Asbran),
que participa de grupos de trabalho na Anvisa.
— Os primeiros modelos de rotulagem nutricional frontal foram adotados no fim dos anos 1980 e estão em
plena proliferação pelo mundo. A adoção no Brasil representaria uma evolução na regulação — diz Carolina Chaves,
diretora da Asbran.
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Paula Johns, diretora executiva da ACT Promoção da Saúde (ONG voltada ao controle do tabagismo e doenças
crônicas), reforça que mudar o modelo é urgente, pois as pessoas simplesmente não entendem os rótulos:
— Muitos rótulos trazem, na parte frontal, uma série de alegações enganosas, inclusive de que os produtos
fazem bem à saúde. Por isso, advertências frontais e de fácil identificação são fundamentais para contermos a
transição de padrão alimentar que estamos vivenciando no Brasil e em outros países do Hemisfério Sul.
A diretora da ACT vê com bons olhos tanto o modelo chileno quanto o do Idec.
— Ao se aplicarem os parâmetros recomendados pela Opas para rotulagem frontal, muitas pessoas
certamente vão se surpreender em relação a produtos que achavam ser saudáveis.
Bela Gil reforça que, com rótulos mais simples, as pessoas vão entender melhor o produto e terão mais
consciência daquilo que vão consumir:
— Não quer dizer que o alimento vai se tornar mais saudável. Informações claras proporcionam uma mudança
de comportamento. As pessoas vão passar a questionar mais e diminuir o consumo daquilo que faz mal à saúde —
avalia a chef e apresentadora, para quem a proposta do Idec é a mais clara e eficiente para levar o consumidor a
fazer melhores escolhas.
O movimento “Põe no Rótulo”, que lutou para a inclusão de informações sobre alergênicos nas embalagens,
reforça que a padronização do modo de exibir as informações permite comparar em pé de igualdade os produtos no
mercado.
— O modelo de rotulagem frontal, adotado no Chile desde 2016, tem se mostrado uma boa maneira de
permitir que o consumidor separe o que é publicidade, como light, fit, integral, do que realmente está contido no
produto — afirma Fernanda Mainier Hack, coordenadora do movimento.
INFORMAÇÃO POR PORÇÃO PODE CONFUNDIR
Apresentado por representantes das indústrias de alimentos, o modelo de rotulagem semafórica, que consiste
em uma imagem de farol nas cores vermelho, verde e amarelo — indicando se o nível de açúcar, sódio e gordura é
alto, baixo ou moderado — tem sido criticado por especialistas. Eles ponderam que o modelo pode causar confusão,
pela presença de informação contraditória. Quando um mesmo produto tiver sinal verde para o açúcar e vermelho
para gordura, por exemplo, o seu risco à saúde pode ser percebido como menor.
— O modelo de semáforo, com ou sem esquema de cores, confunde mais do que informa e tem um tempo de
leitura maior — avalia Paula.
Para o Idec, o padrão proposto pela indústria tem outro agravante: apresentar as mesmas informações da
tabela nutricional com uma linguagem numérica, de difícil compreensão.
— Além disso, a sugestão de informação por porção também leva o consumidor ao engano, porque, muitas
vezes, o tamanho é calculado de acordo com o interesse da indústria em divulgar mais ou menos quantidade de
caloria, sódio e açúcar, e não corresponde ao padrão de consumo — completa Ana Paula Bortoletto.
A nutricionista do Idec defende que a tabela nutricional seja feita levando em consideração o consumo de 100
gramas e de toda a embalagem. Mariana Claudino, uma das fundadoras do “Põe no Rótulo", endossa a preocupação
de Ana Paula em relação às porções:
— Estas são tão irreais que, se a pessoa consumir metade do pacote, o que muitas vezes acontece, deve
multiplicar por cinco, seis vezes o que diz a embalagem para saber o quanto de calorias ingeriu.
Procurada para comentar o padrão apresentado pela indústria, a Abia não quis se pronunciar.
A proposta da Funed tem foco na tabela nutricional, usando cores para tentar facilitar a compreensão do
consumidor. De qualquer forma, Mariana ressalta que seria necessário rever a lista de ingredientes:
— É comum encontramos uma série de “sinônimos” do açúcar em um mesmo produto: maltodextrina,
dextrose, xarope de glucose, e a maioria das pessoas não faz a associação. Quando somamos tudo, na prática, o
açúcar passa a ser o ingrediente em maior quantidade, só que escondido.
Paula destaca ainda a dificuldade de leitura:
— O modelo de tabela atual precisa de lupa, além de não trazer significado para uma alimentação saudável.
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