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O Ministério da Saúde do Brasil, em colaboração com a OPAS/OMS
e a FAO, tem o prazer de realizar um encontro regional com países da
América Latina para partilha das diferentes estratégias e políticas que estão
sendo realizadas para o enfrentamento da obesidade infantil. O evento
ocorrerá em Brasília, entre os dias 14 a 16 de março.
A América Latina está experimentando rápidas transições
epidemiológicas e nutricionais que contribuem para altas taxas de
sobrepeso e obesidade na região. As estimativas mostram que mais de 50%
dos homens e 60% das mulheres estarão acima do peso ou obesos até
2030. Atualmente a prevalência de sobrepeso ou obesidade em crianças de
5 a 11 anos varia de 18,9% a 36,9 % e de 16,6% para 35,8% em
adolescentes de 12 a 19 anos.
Embora a desnutrição e a obesidade coexistam na região, a maioria
das políticas ainda favorece a prevenção da desnutrição, e apenas mais
recentemente países da região iniciaram a implementação de planos ou
estratégias nacionais para prevenir e reduzir a obesidade na infância,
desenvolvendo políticas de abordagens multissetoriais. Destacam-se a
elaboração de guias alimentares baseados em alimentos, a restrição de
marketing de alimentos, a integração de dietas saudáveis nas políticas
alimentares escolares, a tributação de bebidas açucaradas, o estímulo de
atividades físicas e abordagens baseadas na comunidade.
A Declaração de Roma, resultado da II Conferência Internacional de
Nutrição (ICN2), reconhece que a obesidade, além de outras formas de má
nutrição, é um dos principais desafios globais e um problema de saúde
pública. O Marco de Ação da ICN2 apresenta várias recomendações para
enfrentar esse desafio. A Década de Ação da ONU para a Nutrição
representa o ímpeto e a oportunidade para fortalecer políticas, programas
e investimentos rumo à erradicação da fome e todas as formas de má
nutrição, em consonância com os compromissos da ICN2 e os objetivos da
Agenda 2030.
Em âmbito regional, a OPAS/OMS tem priorizado a agenda da
obesidade infantil, tendo elaborado um Plano de Ação para a Prevenção da
Obesidade na Infância e Adolescência, assim como o Perfil Nutricional de
Alimentos, em que se reforçam a necessidade de regulação de alimentos e
intervenção nos ambientes.
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Saiu no Twiter do Ministério da Saúde
@minsaude Alimentação balanceada e saudável sempre,
principalmente durante a gravidez!
http://www.blog.saude.gov.br/cgvzy5.

No dia 07 de março, a CGAN realizou reunião técnica
com a Sociedade Brasileira de Pediatria, representada pela
Dra. Virginia Weffort, para estreitar a parceria com a SBP nas
agendas de alimentação e nutrição para as crianças. A
sociedade tem mais de 15 mil pediatras associados e uma
grande atuação na área de nutrologia para os principais
problemas nutricionais das crianças brasileiras. Dentre as
prioridades de atuação conjunta que foram discutidas,
destacaram-se as diretrizes do Ministério da Saúde para a
alimentação infantil (a promoção do aleitamento materno e a
introdução da alimentação complementar e a revisão do guia
alimentar para crianças menores de dois anos a partir do Guia
Alimentar para a População Brasileira), a atenção às crianças
obesas, as alergias alimentares e prevenção e controle de
carências de micronutrientes, incluindo aspectos de
formação, educação permanente e pesquisa.

Atuação das mulheres é essencial
para políticas de Segurança
Alimentar
No Programa Bolsa Família, 93% das famílias são
chefiadas por mulheres. Este é um dos tantos exemplos que
comprovam o papel fundamental exercido pelas mulheres na
construção e na implementação de políticas públicas, em
especial aquelas no campo da segurança alimentar e
nutricional.
Na passagem do Dia Internacional da Mulher (8 de
março), o CONSEA repercutiu alguns dos pontos discutidos no
encontro temático “A atuação das mulheres na construção da
soberania e da segurança alimentar e nutricional”, realizado
em julho de 2015, em Porto Alegre (RS).
“Enfatizamos primeiramente que a soberania
alimentar consiste em sistemas alimentares pautados nos
direitos e nas formas de vida de quem produz, distribui e
consome os alimentos, e que não se sujeitam aos interesses
do mercado e de grandes empresas multinacionais”, elas
afirmaram no documento final do encontro.
“Para nós, mulheres, isso significa o respeito e
garantia dos direitos territoriais e à sociobiodiversidade, à
democratização do acesso a terra e a água, o acesso aos
mercados locais e aos meios de produção, às sementes e aos
recursos naturais, o fortalecimento da produção e do
consumo local dos alimentos, o respeito aos direitos das
mulheres consumidoras e os meios para a auto-organização
das mulheres”, registraram.

@minsaude Confira algumas dicas para ajudar a substituir o
sódio por opções mais saudáveis.

@minsaude Preparações fritas, refogadas ou ensopadas
alteram na composição nutricional dos alimentos

SEGUNDEIRA DA CGAN
SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 3
PÁGINA 3

As participantes do evento reconheceram que,
nos últimos anos, o Brasil “priorizou políticas públicas
promotoras da autonomia das mulheres, ampliando sua
participação em programas relevantes” no campo
aquisição de alimentos, cisternas, alimentação escolar,
organização
produtiva
rural,
quilombola,
desenvolvimento sustentável, assistência técnica e
extensão rural, agroecologia, produção orgânica.
Outra ação destacada pelas participantes foi a
aprovação, por parte do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra), da posse
conjunta da terra “um reconhecimento do
protagonismo feminino”. “Essas políticas contribuíram
para a realização de importante avanços, que podem
ser percebidos na redução da pobreza, da desigualdade
social, da insegurança alimentar, da fome, da desnutrição e mortalidade infantil”, afirma o documento final do
evento.
No contexto de aumento os índices de sobrepeso e obesidade, as mulheres, em relação aos homens,
consomem mais frutas e hortaliças e menos refrigerantes. Também é menor entre as mulheres o consumo de leites
e carnes que apresentam excesso de gordura.
As participantes ressaltaram, porém, que “ainda persiste o desafio da superação das desigualdades das
relações de gênero, raça e etnia para a garantia da soberania e da segurança alimentar e nutricional, visto que o
desenho de diversas ações estatais, nas esferas municipal, estadual e federal, bem como de pesquisas e análises
socioeconômicas, na sua maioria, ainda se pautam em referenciais do universo masculino, que invisibilizam a
participação feminina e subestimam a atuação das mulheres”.
Por fim, elas reforçaram que “é necessário combater as diversas manifestações de violências e violações de
direitos, sobretudo o Direito Humano à Alimentação Adequada, de forma articulada, a fim de enfrentar os diversos
marcadores de desigualdade entre homens e mulheres, mulheres brancas e negras, mulheres urbanas e rurais,
mulheres das águas e das florestas”.
O encontro em Porto Alegre foi organizado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea) e pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan). Reuniu 150 mulheres, entre
elas representantes de movimentos e organizações sociais de mulheres negras, indígenas, extrativistas, ribeirinhas,
pescadoras artesanais, quilombolas, assentadas da reforma agrária, camponesas e agricultoras familiares, de povos
de matriz africana e de povos de terreiro e demais povos e comunidades tradicionais, nutricionistas, pesquisadoras,
educadoras populares da sociobiodiversidade e agroecologia, da economia solidária, de fóruns da sociedade civil, de
movimentos feministas e integrantes de governos municipais, estaduais e federal.
Fonte: Extraído de RedeNutri - http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=2094

ANVISA realiza consulta pública sobre reavaliação toxicológica
de agrotóxicos
A Consulta Pública (CP) n° 313, de 23 de fevereiro de 2017, que atualiza os procedimentos administrativos
de reavaliação toxicológica de agrotóxicos com indícios de alteração dos riscos à saúde humana, foi publicada nesta
sexta-feira (24/2), no Diário Oficial da União (DOU). O prazo para contribuições se encerra no dia 02/05.
Com a regulamentação proposta, a norma atualmente vigente, a RDC n° 48/ 2008, será revogada. De acordo
com a ANVISA, essa já não atende à complexidade inerente ao processo de reavaliação e apresenta limitações, como
a falta de definição de critérios de priorização de reavaliação de ingredientes ativos de agrotóxicos e de
procedimentos mais detalhados para a atividade. Essas limitações prejudicam a efetividade da reavaliação
toxicológica realizada pela Anvisa.
Pretende-se com a atualização, evitar que a população e que os trabalhadores rurais estejam expostos a
riscos relacionados a agrotóxicos que representam riscos inaceitáveis à saúde.
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pontos mais importantes dessa norma é a definição de critérios para a seleção
dos ingredientes
ativos de agrotóxicos que deverão ser submetidos à reavaliação. A norma prevê ainda a publicação de uma lista dos
ingredientes ativos selecionados para reavaliação, com a devida
antecedência, de forma a dar maior previsibilidade à sociedade, ao
setor produtivo de agrotóxicos e aos usuários desses produtos. Dessa
forma, os usuários e o setor produtivo terão mais tempo para iniciar a
busca de alternativas aos ingredientes ativos que poderão sofrer
restrições ou proibição após reavaliação.

O que é a Reavaliação toxicológica?
A reavaliação toxicológica é o instrumento disponível para a
revisão do registro de ingredientes ativos de agrotóxicos com
potenciais riscos à saúde que não haviam sido identificados no
momento da concessão de registro, mas que posteriormente foram revelados, em decorrência de novos estudos ou
de novas interpretações e percepções do risco decorrentes do avanço do conhecimento científico.
A atualização da norma visa garantir maior objetividade, clareza, transparência e efetividade aos
procedimentos de reavaliação, de forma que eles correspondam às reais necessidades e à finalidade da atividade.
Como posso participar?
As contribuições à Consulta Pública serão realizadas por meio do uso do formulário eletrônico do DATASUS
(FormSUS).
Conheça
a
proposta:
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/publicada-consulta-publica-sobreagrotoxicos/219201?p_p_auth=uhAMo8qI&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DuhAMo8qI%26p_p_id%3D101_INSTANC
E_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_dKu0997DQuKh__column-2%26p_p_col_count%3D2)

De OLHO na

EVIDÊNCIA

O periódico International Journal of Epidemiology trará em sua edição
de fevereiro de 2017 uma robusta análise da relação do consumo de frutas e
hortaliças com cânceres e doenças cardiovasculares. Os resultados baseiam-se
em metanálises realizadas a partir de 95 estudos com mais de 2 milhões de
pessoas no Reino Unido. Os autores afirmam que um consumo desse tipo de
alimentos, em quantidades ainda maiores que as atualmente recomendadas
pela Organização Mundial da Saúde seriam importantes para evitar milhões
de mortes pelas doenças analisadas. Esses achados reforçam as
recomendações do Guia Alimentar para População Brasileira de consumo
prioritário de alimentos in natura ou minimamente processados como base da
alimentação.

LEIA MAIS:
O artigo ainda não está disponível na página oficial da revista, mas o autor Dr. Dagfinn Aune disponibilizou o
mesmo em seu perfil no portal de pesquisadores Research Gate.
→ Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality – a
systematic
review
and
dose-response
meta-analysis
of
prospective
studies
https://www.researchgate.net/publication/309608839
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Visa Manaus fiscaliza escolas com foco em produtos que causam
obesidade infantil
A vigilância sanitária (Visa Manaus) da Secretaria Municipal de Saúde está fiscalizando cantinas de escolas da
capital para verificar a aplicação da Lei Estadual 4352, de julho de 2016. A Lei proíbe a comercialização, aquisição e
distribuição de produtos, nas escolas privadas e públicas, que contribuem para a obesidade infantil.
Desde o dia 22 de fevereiro, quando a operação foi inciciada, seis escolas foram fiscalizadas: Denizard Rivail,
Idaam, Ângelo Ramazzotti, Centro Educacional adalberto Vale, Centro Educacional Latu Sensu e Instituto Ida Nelson.
Em todas elas os fiscais analisaram os produtos vendidos aos estudantes e fizeram as observações para necessária
adequação à Lei. Em quatro das seis escolas visitadas a Visa verificou algum tipo de não conformidade com a Lei. Em
outras duas escolas os fiscais constataram que as cantinas já estão atendendo às determinações da Lei 4352,
oferecendo sucos naturais, salada de frutas, sanduíches naturais, bolos simples, salgados assados e demais opções
adequadas à legislação, sendo que em uma delas foi encontrada para venda água saborizada, que é classificada
como refrigerante. Os fiscais solicitaram a suspensão da comercialização do produto.
Nas demais cantinas os fiscais identificaram comercialização de alimentos sem rotulagem, sem composição
nutricional e a venda de pipoca. Foi constatada ainda a oferta de opções inadequadas de lanche como achocolatado,
refrigerante, água tônica, sucos industrializados e açaí industrializado com sabores em garrafa; além de salgadinhos
industrializados, salgados fritos, sopa industrializada instantânea e pizza.
Fonte: http://www.portaldoholanda.com.br/escolas/visa-manaus-fiscaliza-escolas-com-foco-em-produtos-que-causam-obesidade-infanti

Oficina de Formação para profissionais de saúde em Promoção da
alimentação Adequada em Maceió
No dia 17 de março de 2017, será promovida pela Secretaria
Municipal de saúde de Maceió a Oficina de Formação para profissionais de
saúde em Promoção da Alimentação adequada, que foi idealizada para
promover uma atualização sobre o Novo Guia Alimentar Para a População
Brasileira. O público alvo são profissionais de saúde atuantes na rede
pública de saúde que busquem replicar o conhecimento com as equipes as
quais estão vinculados. Inscrições gratuitas.
Fonte: https://www.eventbrite.com.au/e/oficina-de-formacao-para-profissionais-de-saudeem-promocao-da-alimentacao-adequada-e-saudavel-com-registration-32323857528?aff=vamos

Oficina NutriSUS e FAN no Mato Grosso do Sul
Nos dias 06 e 07 de março, na cidade de Campo Grande/MS, foi realizada a oficina sobre a implementação
da Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes (vitaminas e minerais) em pó – NutriSUS e
sobre o Financiamento de Alimentação e Nutrição (FAN), com o objetivo de subsidiar e apoiar os gestores e
profissionais envolvidos com essas ações nos municípios. Estavam
presentes seis municípios que aderiram a estratégia NutriSUS e 14
municípios contemplados com o FAN. Diante do atual cenário dos
municípios com a troca dos gestores e técnicos, iniciamos o encontro
apresentando programas/ações/estratégias que compõem a agenda da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição e da Política Nacional de
Promoção da Saúde. Na sequencia aprofundamos na discussão sobre
implementação do NutriSUS e da utilização do incentivo que compõe o
FAN. Para que toda discussão tenha continuidade, propusemos a
elaboração de planos de ação por município.
A oficina proporcionou grandes discussões, visto que foi possível
fazer um debate pautado e articulado entre as três esferas de gestão: Governo Federal, Gerencia Estadual de
Alimentação e Nutrição e os gestores e técnicos dos municípios.
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Implementando o Guia Alimentar para a população brasileira

Entrevista: Michael Pollan, o defensor da comida de vó
Michael Pollan criou uma das frases mais usadas hoje por quem se importa com saúde alimentar:
“Comida é aquilo que a sua avó chamaria de comida”. Para o jornalista americano, especializado em
alimentação e que trava uma guerra contra a comida industrializada, o mero ato de cozinhar tem o
poder de nos tornar mais saudáveis.
Autor de várias obras sobre o assunto, entre elas O Dilema do Onívoro, Pollan falou à SUPER sobre
seu livro Cozinhar – Uma História Natural da Transformação, em que vestiu o avental de cozinheiro
para investigar métodos de cozimento e também a importância de pilotar o próprio fogão.
SUPER: A comida de muitas avós também tinha muito açúcar, gordura, sal e até processados,
como leite condensado. Somos nostálgicos sobre a comida do passado?
Em alguns casos, sim. De modo geral, havia menos produtos processados, mas farinha branca é
bastante usada desde 1870. Elas faziam comidas doces, como bolos, para ocasiões especiais. Já as
corporações ficam felizes de servir sobremesa toda noite. Há comidas muito atrativas, como batatas
fritas, que dão trabalho para fazer. Mas as companhias tornam simples comer isso todo dia. No livro
Regras da Comida, eu digo que você pode comer toda a junk food que puder cozinhar. O ato de
cozinhar regula a alimentação.
Cozinhar é um ato político?
É um jeito de retomar o controle da sua dieta, que hoje está com as corporações. São elas que
decidem quem cultiva o quê e quanto açúcar, sal e gordura vai na comida. Quando você cozinha, você
tem influência na agricultura. Você vota, com seu garfo, pelo local ou pelo global, e toma decisões
sobre energia e água.
Como cozinhar nos transformou como espécie?
Sempre foi um mistério como desenvolvemos cérebros tão grandes e um sistema digestivo menor.
A mais interessante e persuasiva teoria diz que foi quando começamos a cozinhar. Comida cozida dá
mais energia. O fogo começa o processo de digestão, além de remover toxinas dos alimentos. Ele
diminui a necessidade de mastigar, o que nos liberou tempo, e nos fez mais sociais. Antes, os homens
não se sentavam e compartilhavam o alimento. Assim tivemos que aprender os rudimentos da
civilização, como dividir, esperar.
E como a experiência de cozinhar para o livro o transformou?
Passei a comer melhor e até perdi peso. Aprendi sobre agricultura, e passei a respeitá-la mais, e
sobre o poder das refeições em família. Também fiquei mais sociável, porque se você cozinha faz
sentido convidar pessoas para comer com você.
Se cozinhar nos tornou humanos, como deixar de cozinhar nos afeta?
Os países em que se cozinha mais têm menos obesidade. Quanto menos se cozinha, mais fast food
se consome. Em casa, as pessoas deixam de comer juntas. O adolescente come uma pizza congelada; a
mãe, uma salada; o pai, um pedaço de carne pré-preparada; as crianças comem enquanto fazem outra
atividade, como lição de casa ou TV. A vida familiar se torna mais difusa. E há mesmo um efeito na
civilidade. Nas refeições as crianças aprendem a arte de viver em sociedade: a dividir, esperar a vez,
discutir sem brigar.
Como reverter a tendência mundial de cozinhar menos?
Como jornalistas, contando histórias que estimulem as pessoas a voltar para a cozinha. Aprendo
tanto sobre a natureza ao manusear animais e plantas: aprendo sobre transformações, sobre química,
física, biologia. E também cultura, porque você está trabalhando com tradições. É um dos jeitos mais
intelectualmente absorventes de passar o tempo. Por que precisamos de bactérias? Como transformar
açúcar em álcool? Essas transformações são milagres, mas a maioria não pensa sobre isso.
Ao mesmo tempo em que muita gente já não cozinha tanto nem se senta para comer em
família, um monte de fotos de comida é postada nas redes sociais…
Esse contato não é tão íntimo. Não contempla a habilidade de conectar com todos os nossos
sentidos. As pessoas estão muito interessadas em comida e em cozinhar, mas não cozinham. É uma
cultura do espectador, de ver mais do que fazer. A indústria prefere assim, pois pode fazer por nós.
Fonte: Superinteressante Online http://super.abril.com.br/comportamento/entrevista-michael-pollan-o-defensor-dacomida-de-vo/?utm_source=redesabril_jovem&utm_medium=twitter&utm_campaign=redesabril_super
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Reuniões e Agendas Estratégicas

Encontro Regional para o Enfrentamento da Obesidade Infantil
Durante os dias 14 a 16 de março será realizado na OPAS o I Encontro Regional para o enfrentamento
Obesidade infantil. O evento terá a participação de pesquisadores e representantes de governos de países
América latina e Caribe e tem como objetivo encorajar a participação dos países da região na implementação
Década de Ação da ONU para a Nutrição, visando a identificar soluções e boas práticas para o enfrentamento
obesidade infantil.

da
da
da
da

I Simpósio sobre o Programa Bolsa Família na Região Sudoeste do
Distrito federal
No dia 14 de março de 2017 será realizado o I Simpósio sobre o Programa Bolsa Família na Região Sudoeste
do DF, que tem como objetivos: Promover a Intersetorialidade na Região Sudoeste; Esclarecer os critérios de
acessibilidade e de permanência dos beneficiários no programa; Possibilitar a compreensão e importância do
acompanhamento das condicionalidades; Ampliar o olhar das equipes para a população vulnerável e Ampliar os
índices de acompanhamento das condicionalidades.
O evento tem como público alvo profissionais de saúde, educação e assistência social que atuam junto aos
beneficiários do Programa nas regiões de Taguatinga, Recanto das Emas e Samambaia.

7h30
8h00

Credenciamento
Abertura
Coordenadora do
PBF na região
Sudoeste

Programação
10h00
Intervalo
10h15
O Acompanhamento das
Eliene Lopes Moreira
Condicionalidades na
Diretora de Saúde e
Secretaria de Educação do
Assistência ao Estudante –
Distrito Federal
SEDF

8h10

A importância da
intersetorialidade ao
atendimento dos
beneficiários do PBF

Cleunici Godoi
Freire Ferreira
Diretora da
Atenção Primária à
Saúde da Região
Sudoeste

11h00

O Impacto das
Condicionalidades da Saúde Benefícios e Desafios do PBF

Maria da Penha Ferrer de
Francesco Campos
Ministério da Saúde

8h30

11h30

O acompanhamento das
condicionalidades na
Secretaria de Saúde do
Distrito Federal

Dra. Aline Couto César
Coordenadora do
Programa Bolsa Família na
Saúde – SESDF-

9h20

O Perfil dos
Adriana Almeida
Beneficiários e
Gerente do CRAS
Critérios de
de Samambaia Sul
acessibilidade e
permanência no PBF
Perguntas

9h30

Prática Integrativa de Saúde

12h00

Perguntas, avaliação, encerramento e entrega de
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V encontro Dica Brasil do HCor - SP
Nos dias 17 e 18 de março, a CGAN participará do V Encontro DICA Br, no Hospital do Coração, em São
Paulo. O evento abordará informações acerca do projeto “Manuais de Orientação Alimentar para o cuidado da
pessoa com fatores de riscos cardiovasculares no contexto da Atenção Básica”. Esse projeto está no âmbito do
PROADI-SUS, Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, uma ação do Ministério da
Saúde dirigida ao fortalecimento do SUS em parceria com hospitais filantrópicos de qualidade reconhecida.
No Encontro, a CGAN realizará uma fala sobre as ações e documentos voltados à agenda de promoção da
alimentação adequada e saudável e a atenção nutricional no SUS.
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Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Resultado
Parcial 1ª vig/2017 – 03.03.2017)
- Nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 06/03/2017:

- 1,8% de famílias acompanhadas:
 195.708 famílias acompanhadas;
 Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 2,5 pontos percentuais
(p.p.);
 Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com menos 0,7 p.p.;

- 138.481 crianças de 6 a 59 meses foram

- 116.251 gestantes localizadas:

- Em comparação com 08/03/2016,




suplementadas com vitamina A, o que
representa 2,1% da meta de crianças de
6 a 59 meses.

estamos com menos cerca de 131 mil
crianças de 6 a 59 meses suplementadas
e menos 4,3 pontos percentuais ao
comparar o percentual de cobertura.

Em relação à vigência passada, estamos com menos cerca de
53.258 gestantes;
Em relação à estimativa (465.160), estamos com 25% de gestantes
localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

992 crianças sem vacina em dia

94 gestantes sem acesso ao pré-natal

- Estados que estão abaixo da cobertura
média nacional (2,1%): DF, RS, AP, RJ, SP,
PR, PA, BA, MA, GO e RR.

- Municípios:
 1.171 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
 Apenas 54 municípios estão com mais de 30% de famílias acompanhadas;
 536 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o monitoramento
parcial referente ao dia 06/03/2017 por
Unidade Federativa.

Abaixo a tabela com a comparação de desempenho do acompanhamento parcial na 2ª
vigência de 2016 e na 1ª vigência de 2016 por Unidade Federativa.

Resultado parcial 1ª vig/2017 03.03.2017
Diferença em
Famílias a
Famílias a
pontos
Percentual de
Famílias Percentual de
serem
Famílias
serem
acompanhaacompanha- acompanha- percentuais
acompanha- acompanha-das
acompanhamento
das
mento
das
das
Resultado parcial 2ª vig/2016 - 30.09.2016

UF

Meta
crianças 6 59 meses

Crianças 6 - 59
meses
suplementadas

Cobertura

AC

60.907

3.478

5,7%

AL

209.910

4.650

2,2%

UF

AC

74.320

2.688

3,6%

75.292

966

1,3%

2,3%

AM

291.048

7.429

2,6%

AL

321.424

5.830

1,8%

321.100

5.633

1,8%

0,1%

AP

55.682

223

0,4%

AM

323.941

26.134

8,1%

336.167

14.919

4,4%

3,6%

BA

813.880

10.844

1,3%

AP

55.853

3.215

5,8%

58.903

476

0,8%

4,9%

CE

501.780

11.420

2,3%

BA

1.419.182

57.964

4,1%

1.397.540

22.194

1,6%

2,5%

DF

CE

101.332

0

0

856.410

49.790

5,8%

842.248

22.365

2,7%

3,2%

ES

DF

68.086

3.736

5,5%

69.257

2.577

3,7%

1,8%

97.441

2.251

2,3%

ES

GO

149.827

7.182

4,8%

144.348

1.476

1,0%

3,8%

223.404

3.940

1,8%

GO

272.607

18.259

6,7%

266.901

7.163

2,7%

4,0%

MA

493.617

7.696

1,6%

MA

791.066

18.538

2,3%

799.863

7.506

0,9%

1,4%

MG

251.962

15.573

6,2%

MG

898.136

52.418

5,8%

866.142

17.701

2,0%

3,8%

MS

74.890

3.793

5,1%

MS

114.885

3.738

3,3%

110.787

910

0,8%

2,4%

MT

117.020

3.883

3,3%

PA

580.483

6.575

1,1%

PB

223.325

6.926

3,1%

PE

522.713

13.490

2,6%

MT

147.714

9.583

6,5%

139.629

3.720

2,7%

3,8%

PA

763.202

36.261

4,8%

772.645

9.662

1,3%

3,5%

PB

412.472

7.383

1,8%

402.640

4.325

1,1%

0,7%

PE

883.383

28.636

3,2%

878.649

11.095

1,3%

2,0%

PI

190.877

6.953

3,6%

PI

352.055

12.396

3,5%

346.898

3.389

1,0%

2,5%

PR

107.169

860

0,8%

PR

319.021

17.199

5,4%

303.386

5.898

1,9%

3,4%

RJ

194.320

1.030

0,5%

RJ

652.260

31.222

4,8%

638.494

13.033

2,0%

2,7%

RN

183.396

6.468

3,5%

RN

283.357

6.788

2,4%

276.539

4.031

1,5%

0,9%

RO

99.072

3.044

3,1%

RO

85.467

4.975

5,8%

79.229

1.801

2,3%

3,5%

RR

RR

37.739

764

2,0%

42.357

801

1,9%

40.802

248

0,6%

1,3%

RS

RS

94.253

237

0,3%

325.809

18.273

5,6%

301.781

6.656

2,2%

3,4%

SC

SC

105.141

4.826

4,6%

99.989

1.755

1,8%

2,8%

22.786

738

3,2%

SE

217.745

6.069

2,8%

216.903

2.047

0,9%

1,8%

SE

131.685

4.143

3,1%

SP

1.177.880

47.920

4,1%

1.195.382

23.035

1,9%

2,1%

SP

667.622

5.302

0,8%

TO

111.803
11.225.40
3

2.116

1,9%

1.127

1,1%

0,8%

95.731

6.771

7,1%

BRASIL

6.444.044

138.481

2,1%

483.940

4,3%

107.230
11.088.74
4

TO

195.708

1,8%

2,5%

BRASIL
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As duas leis que ajudam o Japão a ser um dos países mais
'magros' do mundo
A lista dos 50 países com menores índices de obesidade do mundo está cheia de nações que lutam contra a
pobreza, a fome, a falta de segurança - ou tudo isso ao mesmo tempo. Mas no 38º lugar, entre Mali e Zimbábue, um
país se difere do resto.
Com apenas 3,7% de obesidade entre a população adulta, o Japão é, de longe, a nação desenvolvida com
taxas mais baixas. Se o país for comparado a outros membros do G8 (grupo de nações com as economias mais
industrializadas do planeta), as diferenças são gritantes: Alemanha, França e Itália têm entre 21% e 22% de obesos
na população, Reino Unido tem aproximadamente 26% e os Estados Unidos, quase no outro extremo, registram
33,6%. Para efeito de comparação, o Brasil tem 17,1% de obesos entre a população.
A BBC Mundo, serviço da BBC em espanhol, conversou com Katrin Engelhardt, especialista em nutrição da
OMS (Organização Mundial da Saúde), sobre o sucesso japonês em manter níveis baixos de obesidade e sobrepeso
em todas as idades da população. Por trás dos bons resultados, destaca Engelhardt, há um governo comprometido
com políticas para manter o sobrepeso sob controle, investindo muito em programas de nutrição e educação para a
saúde. Todas essas medidas fazem parte de uma campanha nacional chamada "Saúde Japão 21".
Para começar, entenda duas leis específicas que ajudam a garantir a boa saúde no país e a frear a obesidade:
Lei Shuku Iku, para a educação das crianças
"Essa lei tem um nome bem profundo", explica Engelhardt. Shuku faz referência à comida, à dieta e ao ato
de comer, enquanto Iku se refere à educação intelectual, moral e física. O objetivo dessa regra é aumentar a
informação dos estudantes sobre a cadeia alimentar, a procedência e a produção dos alimentos, além de exigir
educação sobre nutrição desde os primeiros anos de escola até o nível secundário.
Vigente desde 2005, a Lei Shuku Iku determina processos como cardápios saudáveis nas escolas e
contratação de nutricionistas profissionais que também tenham formação como professores para dar aulas
específicas sobre alimentação. Além disso, a lei prega a promoção de uma cultura social ao redor da comida. O que
isso significa: as crianças são estimuladas a preparar e compartir alimentos nos colégios.
Na hora das refeições, as salas de aula são transformadas em uma espécie de restaurante. As crianças
ajudam a por a mesa, servem umas às outras e comem todas juntas. A ideia é transmitir a mensagem de que "comer
é um ato social", diz Engelhardt. Além disso, segundo a especialista, não há quiosques ou máquinas de comida
dentro das escolas, o que faz com que os alunos dificilmente consigam encontrar lanches que não sejam saudáveis,
com batatas fritas ou bebidas açucaradas.
Lei Metabo, para controlar o peso em adultos
Outra legislação que a especialista destaca para explicar o êxito japonês é a Lei Metabo (de metabolismo),
que estimula adultos entre 40 e 75 anos a fazerem uma medição anual da circunferência abdominal.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma circunferência de mais de 94 cm para homens e mais de 80
cm para mulheres traz mais risco de
complicações metabólicas, como doenças
cardiovasculares. Essas medições são feitas
pela administração pública e também por
empresas. "Os empregadores têm um dia
anual claramente identificado, quando todo o
pessoal precisa medir a circunferência da
barriga", afirma a especialista da OMS. Se as
medidas não forem saudáveis, as empresas
estimulam os empregados a participarem de
sessões de apoio e a fazerem mais exercícios.
O objetivo da lei é estimular os adultos a
serem mais conscientes sobre a importância
de um peso saudável e da prática de
atividades físicas. A lei prevê ainda o seguinte:
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- As companhias estimulam que trabalhadores façam exercícios durante seus horários livres. Algumas
inclusive têm ginásios ou quadras de badminton para que os empregados possam se exercitar facilmente na hora do
almoço ou depois do trabalho;
- Os funcionários são estimulados a chegar ao trabalho caminhando ou de bicicleta, e o governo promove
segurança nas ciclovias para estimular o exercício.
Mas além das leis específicas, há peculiaridades culturais que ajudam aos japoneses a se manterem no peso.
Como em outras sociedades asiáticas como a Coreia do Sul, que também tem um índice de obesidade bem baixo
(4,6%), no Japão se dá muita importância à comida tradicional."A ênfase está na comida recém-preparada e
produzida localmente", destaca Katrin Engelhardt. Os japoneses têm muito orgulho dos pequenos terrenos e das
hortas urbanas onde produzem alimentos na forma natural.
"Em algumas culturas asiáticas, a comida sempre foi vista como algo quase medicinal", diz a especialista.
Além disso, ela destaca um fator cultural que também impacta: eles historicamente preferem porções pequenas.
"Nos eventos familiares japoneses, na cozinha tradicional, são servidos muitos pratos em porções pequenas,
cheias de vegetais e comida muito fresca", explica Engelhardt.
Enquanto isso, por exemplo, em algumas ilhas do Pacífico que têm índices de obesidade mais altos do
mundo, como Tonga, Palau, Nauru, Niue e Ilhas Cook (mais de 40%), as porções são gigantescas, combinadas com
índices de atividade física extremamente baixos.
Os países da América Latina com índices mais baixos de obesidade
1. Haiti: 6,7%
2. Honduras: 12,3%
3. Bolívia: 12,4%
4. Nicarágua: 12,6%
5. Guatemala: 13,4%
Os países da América Latina com índices mais altos de obesidade
1. Argentina: 26,7%
2. Chile: 24,8%
3. México: 23,7%
4. Uruguai: 23,5%
5. Venezuela: 21,9%
Fonte:
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2017/03/06/as-duas-leis-que-ajudam-o-japao-a-ser-um-dospaises-mais-magros-do-mundo.htm

Expectativa de vida vai ultrapassar 90 anos em 2030, diz estudo
Em 2030, a expectativa de vida vai atingir o índice mais alto da história, quebrando a barreira dos 90 anos. É
o que diz uma pesquisa realizada pelo Imperial College London, em parceria com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), em 35 países emergentes e desenvolvidos - o Brasil não está nessa lista.
O resultado mostrou que os sul-coreanos estão no topo do ranking da longevidade. Pesquisadores preveem que uma
menina nascida na Coreia do Sul em 2030 pode viver 90,8 anos. Já um menino chegaria a 84,1 anos.
"A Coreia do Sul se desenvolveu muito: tem sido um país mais igualitário que beneficia a população com boa
educação e nutrição, por exemplo", explicou a pesquisadora Majid Ezzati à BBC. Segundo ela, os sul-coreanos
também avançaram muito na medicina, no combate à hipertensão e ao tabagismo, têm uma das taxas mais baixas
de obesidade e oferecem bons serviços médicos.
Entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos vão atingir um dos menores índices de expectativa nos
próximos 13 anos, com homens e mulheres chegando na casa dos 79,5 e 83,3 anos, respectivamente - números bem
semelhantes ao de países de renda média, como a Croácia e o México. Entre os fatores que pesaram nas estatísticas
americanas estão as altas taxas de homicídios, de obesidade e de mortalidade materna e infantil.
Já na Europa, as mulheres francesas e os homens suíços viverão mais: 88,6 anos para elas e cerca de 84 anos para
eles.

SEGUNDEIRA DA CGAN
SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 11
PÁGINA 11

O Japão, que sempre foi o retrato da longevidade, vai
cair algumas posições no ranking e ficará atrás da Coreia e da
França, com média de 88,4 anos.
Os dados também mostram que a lacuna entre homens
e mulheres vai diminuir, com o sexo masculino ganhando uns
aninhos a mais. "Os homens tinham hábitos menos saudáveis,
portanto, menor expectativa de vida. Eles fumavam e bebiam
mais, estavam mais suscetíveis a sofrer acidentes de trânsitos e
homicídios No entanto, como o estilo de vida deles se torna cada
vez mais parecido com o das mulheres, o mesmo acontece com
a longevidade", afirmou Ezzati.
Para os pesquisadores, os resultados representam
grandes desafios para a política mundial. Os governos já devem
começar a pensar em como fortalecer os sistemas de saúde e de
assistência social para acompanhar as múltiplas necessidades
que acompanham o envelhecimento.
Este conteúdo foi originalmente publicado no site da
Superinteressante.
Fonte: Por Giselle Hirata. Texto extraído da Exame.com
http://exame.abril.com.br/mundo/expectativa-de-vida-vai-ultrapassar-90anos-em-2030-diz-estudo/

Disseminação da obesidade contribuiu para o aumento dos
casos de câncer
A suspeita de que a obesidade aumenta o risco de câncer vem de longe. A disseminação da epidemia de
obesidade ocorrida nos últimos 20 anos contribuiu para o aumento atual do número de casos de tumores malignos.
Em 2003, a revista médica de maior circulação -"The New England Journal of Medicine"- publicou um estudo
prospectivo conduzido entre 900 mil americanos que não tinham câncer ao entrar na pesquisa, no ano de 1982.
Os autores examinaram a relação entre os índices de massa corpórea (IMC = peso/altura x altura) e os
57.145 óbitos por câncer ocorridos no período de 1982 a 1998.
Os resultados foram os seguintes:
1) Quando comparados com pessoas com peso corpóreo na faixa da normalidade (IMC de 20 a 24,9),
homens com IMCs de 40 ou mais apresentaram risco de morrer de câncer 52% mais alto. Nas mulheres com os
mesmos níveis de obesidade, o aumento de risco foi de 62%.
2) IMCs de 40 ou mais foram claramente associados à morte por câncer de esôfago, cólon, reto, fígado,
vesícula biliar, pâncreas, rim, mieloma múltiplo e linfoma não-Hodgkin. Embora não significantes estatisticamente,
pareceu haver relação também com os óbitos por câncer de mama, útero e ovário e, no sexo masculino, estômago e
próstata.
3) Com base nessas associações, os autores estimaram que a obesidade na população dos Estados Unidos
daquela época seria responsável por 14% de todas as mortes por câncer em homens, e por 20% nas mulheres. Desde
então, o número de pessoas obesas não parou de subir naquele país.
Em 2014, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica publicou o primeiro alerta: "As pesquisas demonstram
a existência de relações críticas entre câncer e obesidade. Como cerca de três quartos da população americana cai
na faixa de excesso de peso ou obesidade, essa ameaça pode superar a do fumo como a principal causa passível de
prevenção".
Clifford Hudis, presidente da sociedade naquele ano, foi enfático: "A epidemia de obesidade poderá
neutralizar décadas de esforço de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer".
Agora, o grupo de Maria Kyrgiou, do Imperial College London, publicou os resultados de uma análise
exaustiva de 204 estudos sobre o tema. Os autores encontraram evidências indiscutíveis de que a obesidade
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riscos de câncer de estômago, cólon, reto, vias biliares, pâncreas, esôfago, mama,
endométrio,
ovário,
rim e mieloma múltiplo.
Nos homens, para cada 5 kg/m² de aumento do IMC, o risco de câncer de reto sobe 9%, e o das vias biliares,
56%. Na menopausa, cada 5 kg/m² de aumento do IMC acrescenta 11% ao risco de câncer de mama.
Em publicação recente, a Agência Internacional de Pesquisas em Câncer (Iarc) afirmou que "a despeito das
discussões sobre a metodologia empregada nos estudos, a conclusão inevitável é de que prevenir o ganho excessivo
de peso na vida adulta reduz o risco de câncer".
Os mecanismos pelos quais o excesso de tecido adiposo facilita o aparecimento de tumores malignos são
variados e mal esclarecidos. Alguns são bem conhecidos, como o contato do suco gástrico com a mucosa do esôfago,
causado pela doença do refluxo gastroesofágico. Outros, como os cânceres de mama, ovário, próstata e endométrio,
provavelmente envolvam desequilíbrios provocados pelos hormônios secretados pelas células adiposas. Outros,
ainda, como é o caso do mieloma múltiplo, percorrem caminhos mais nebulosos.
É possível que exista um mecanismo comum que justifique, pelo menos em parte, o aumento de risco: a
inflamação. Da mesma forma que na maioria dos tecidos, as células adiposas estão em processo de renovação
constante. O organismo se livra das que envelheceram e dos restos mortos de membranas e corpúsculos celulares,
atraindo para o local glóbulos brancos especializados nessa função, como os macrófagos, por exemplo.
O afluxo dessas células imunologicamente competentes cria uma inflamação tanto mais intensa quanto
maior o número de células adiposas.
A obesidade é hoje entendida como causadora de um processo inflamatório crônico, pano de fundo para
enfermidades díspares como ataques cardíacos, diabetes, câncer e doenças reumatológicas, além de outras com alta
prevalência no mundo atual.
Fonte: Por Drauzio Varela / Colunistas Folha de São Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/drauziovarella/2017/03/1863523-disseminacao-da-obesidade-contribuiu-para-o-aumento-doscasos-de-cancer.shtml

Comer comida caseira e com a TV desligada durante as refeições
pode ajudar a manter o peso, diz estudo
Adultos que nunca assistem à televisão durante as refeições e que geralmente consomem comida feita em
casa têm menos risco de serem obesos, de acordo com um estudo americano recente.
Pesquisas anteriores sugeriam que refeições em família mais frequentes eram ligadas a um menor risco de
obesidade. Mas o atual estudo, que avaliou mais de 12 mil moradores do estado de Ohio, nos Estados Unidos,
revelou que comer em casa, em vez de comer fora, e com a televisão desligada são hábitos ligados a um risco menor
de obesidade, independentemente da presença da família durante a refeição.
Pode ser difícil para algumas famílias fazerem uma refeição em conjunto todos os dias. Mas elas podem ter
hábitos mais saudáveis naquelas refeições que conseguem compartilhar, segundo os pesquisadores afirmaram no
periódico "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics".
"Os hábitos de refeições familiares variam, e podem estar associados com a obesidade em adultos", diz a
principal autora da pesquisa, Rachel Tumin, do Centro de Recursos Governamentais das Faculdades de Medicina de
Ohio, em Columbus.
"Adultos podem comer mais quando estão assistindo à televisão, e refeições que não são feitas em casa
podem ser menos saudáveis do que as caseiras", disse Tumin.
Para determinar como as práticas de refeições em família afetam o risco de obesidade, a equipe de pesquisadores
analisou informações de um levantamento feito em 2012 com 12.842 adultos em Ohio que tinham feito ao menos
uma refeição em família na semana anterior.
Os participantes responderam a questões sobre a frequência com que faziam refeições em família, a
frequência com que assistiam à TV enquanto comiam e quantas de suas refeições eram caseiras.Os pesquisadores
usaram informações dadas pelos próprios participantes sobre peso e altura para calcular o índice de massa corporal
(IMC). Ao todo, 52% dos participantes faziam seis ou sete refeições em família por semana, 35% faziam refeições em
família dia sim, dia não e 13% faziam refeições em família uma ou duas vezes por semana.
Cerca de um terço dos adultos assistiam à televisão durante a maior parte das refeições em família,
enquanto 36% não tinham esse hábito. Para 62% dos adultos, todas as refeições em família eram preparadas em
casa.
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que o número de refeições que as pessoas fazem com suas famílias
não está
ligada ao risco de obesidade. Adultos que cozinhavam todas as refeições em casa, no entanto, tinham 26% menos
risco de serem obesos em comparação com aqueles que comiam algumas refeições não preparadas em casa.
Pessoas que nunca assistem à TV durante refeições tem 37% menos risco de serem obesos do que aqueles que
sempre assistem à televisão ou a vídeos durante as refeições.
Enquanto comer mais refeições em família pode ser benéfico para a saúde, a qualidade da refeição é importante
também, disse Jerica Berge, professora da Universidade de Minnesota em Minneapolis, que estuda as práticas de
refeições em família.
"Não é apenas a frequência com que se faz refeições em família que importa, é importante considerar
outros fatores como a qualidade da comida de cada refeição, a atmosfera emocional durante a refeição ou se
existem distrações durante a refeição (como a TV)", disse Berge, que não participou do estudo.
"Desligue a TV enquanto faz refeições com a família e use o tempo para conversar sobre o dia, eventos
atuais e planos divertidos para o futuro", disse Berge.
Tumin também aconselhou a deixar a TV desligada durante as refeições, acrescentando. "Pessoas que
podem não ter tempo de preparar sua própria comida em casa podem considerar comprar comidas mais saudáveis
para as refeições em família

Fonte: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/comer-comida-caseira-e-com-a-tv-desligada-durante-as-refeicoespode-ajudar-a-manter-o-peso-diz-estudo.ghtml

Dieta sem glúten aumenta os riscos de desenvolver diabetes
tipo 2, conclui estudo
Um estudo encabeçado pelo pesquisador
Geng Zong, da Universidade de Harvard, que acaba de
ser divulgado, concluiu que as dietas sem
glúten aumentam
as
chances
de
desenvolver diabetes do tipo 2. Segundo o cientista,
o risco aumenta em 13% quando o consumo diário da
substância é menor que 4 gramas.
O plano alimentar, indicado para pessoas
celíacas ou com intolerância virou febre após uma
série de famosas defenderem o regime como aliado
da perda de peso. Gwyneth Paltrow e Victoria
Beckham são duas defensoras. Porém, até o
momento, não existe nenhuma comprovação
científica de que a restrição à substância, de fato, traz
benefícios a longo prazo.
O glúten é uma proteína encontrada no trigo,
centeio e cevada. Por isso, está presente
principalmente nos mais variados tipos de massa – pão, macarrão e bolo. A cerveja também entra na lista.
O estudo foi realizado com 200 mil participantes. A maioria apresentava uma ingestão de glúten abaixo de
12 gramas por dia. Dentro desta faixa, aqueles que comeram uma maior quantidade da proteína, tiveram menor
risco de desenvolver diabetes do tipo 2, durante os 30 anos de acompanhamento. Ao longo do estudo, que durou de
1984 a 1990 e, depois, de 2010 a 2013, foram confirmados quase 16 mil casos de diabéticos.
“Alimentos sem glúten têm frequentemente menos fibra diabética e outros micronutrientes, tornando-os menos
nutritivos, mas muitas vezes mais caros”, explica Zong. “Por isso, pessoas que não são celíacas devem reconsiderar a
restrição para prevenir futuramente doenças crônicas.”
Fonte:
http://revistamarieclaire.globo.com/Beleza/noticia/2017/03/dietas-sem-gluten-aumentam-os-riscos-dedesenvolver-diabetes-tipo-2-conclui-estudo.html

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 14

PÁGINA 14

Calendário

SEGUNDEIRA DA CGAN

Próximos eventos e Datas Importantes
Março

08.03 - Dia Internacional da Mulher
08.03 - Dia Mundial do Rim
21.03 - Dia Internacional contra a Discriminação Racial
21.03 - Dia Mundial da Infância
21.03 - Dia Nacional da Síndrome de Down
22.03 - Dia Mundial da Água (OMS)
24.03 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose
31.03 - Dia da Saúde e da Nutrição

Frase da Semana:
"Os empreendedores falham, em média, 3,8 vezes antes do sucesso final. O que separa os bem-sucedidos
dos outros é a persistência".
– Lisa M. Amos, executiva

