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13 a 17 de novembro de 2017

CGAN participa de reunião de Grupo de
Trabalho de Segurança Alimentar e
Nutricional do Mercosul
Nos dias 06 a 09 de novembro, aconteceu em
Brasília a reunião do Grupo Técnico de Segurança
Alimentar e Nutricional (GTSAN) do Mercosul.
Participaram das reuniões os representantes da
Argentina, Brasil (representado pela CGAN), Paraguai e
Uruguai. Nos dias 8 e 9, a reunião foi realizada
conjuntamente com a Comissão Intergovernamental de Enfermidades Não
Transmissíveis (representada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde) tendo em vista a convergência entre os temas de cada
grupo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também acompanhou a
reunião nos três dias.
A reunião foi momento oportuno para debater os principais pontos na
agenda de enfrentamento do excesso de peso e obesidade e doenças crônicas
associadas à má alimentação nos Estados Parte. Os países apresentaram e
debateram sobre suas ações implementadas para o enfrentamento da
obesidade, rotulagem frontal de alimentos embalados e redução do consumo
de sódio pela população. O Brasil realizou também a apresentação da Década
de Ação para a Nutrição da Organização das Nações Unidas, destacando os
compromissos assumidos junto à OMS e estimulou que os outros países do
Bloco também o façam.
Como produto da reunião, foi retomada a discussão iniciada pela
Argentina no semestre passado e elaborada uma proposta final do acordo do
Mercosul para eliminação gradual de gorduras trans de origem industrial nos
alimentos embalados. Espera-se que o documento seja aprovado pelos
ministros do Mercosul ainda na presidência pró tempore do Brasil (a finalizarse em dezembro de 2017).
Os representantes do Paraguai já preveem a próxima reunião presencial
dos grupos em sua presidência pro tempore, que se iniciará em janeiro de
2018.
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Propostas de Rotulagem e Taxação de Bebidas Adoçadas
O Brasil e diversos países no mundo vivenciam
atualmente processos de transição alimentar, nutricional e
epidemiológica. Em geral, observamos mudanças nos
hábitos alimentares marcadas pela diminuição da ingestão
de alimentos in natura e aumento do consumo de alimentos
processados e ultraprocessados; aumento do sedentarismo
e das taxas de excesso de peso; redução na prevalência de
doenças infecciosas e carências nutricionais específicas e o
aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).
Todas essas transformações relacionam-se à influência do
Seminário Internacional de Taxação de bebidas adoçadas para
ambiente (político, econômico, social, cultural), que pode
prevenção da Obesidade
apoiar ou enfraquecer a capacidade das pessoas agirem em
seu próprio interesse.
Assim, considerando que a obesidade é um agravo de natureza multifatorial complexa, seu enfrentamento
requer a reunião de esforços em torno da implementação de ações regulatórias de Estado, somando-se aos esforços
do setor privado e da sociedade civil, para romper com a lógica de ambientes que favoreçam o consumo de
alimentos não saudáveis.
Com esta finalidade, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição
(CGAN), tem atuado na promoção de ambientes saudáveis, a partir da discussão de propostas para o
estabelecimento da rotulagem nutricional frontal, sobretaxação de bebidas adoçadas, regulação da publicidade de
alimentos para crianças, construção de recomendações ao cuidado integral do excesso de peso na Atenção Básica do
Sistema Único de Saúde (SUS) e outras.
Sobre a discussão da rotulagem nutricional, a CGAN, em parceria com a ANVISA, realizou no dia 9 de
novembro o Painel Técnico sobre Rotulagem Nutricional Frontal. O objetivo foi reunir e discutir subsídios técnicos e
científicos sobre as propostas de rotulagem nutricional frontal apresentadas à Anvisa para elaboração de uma
proposta regulatória brasileira. Durante o painel, a Coordenadora Geral de Alimentação e Nutrição, Michele Lessa,
apresentou os compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo MS para prevenção e controle da obesidade.
No dia 10 de novembro, realizou-se na Organização Panamericana de Saúde, em Brasília, o Seminário
Internacional de Taxação de bebidas adoçadas para prevenção da Obesidade, onde a CGAN pôde participar do
debate acerca das recomendações nacionais e internacionais sobre taxação de bebidas adoçadas.
Os dois eventos contaram com a participação expressiva de representantes do governo, sociedade civil,
organismos internacionais, parceiros de outros países e setor privado e marcam o esforço integrado de
implementação de medidas regulatórias com impacto reconhecido no controle e prevenção da obesidade.
Mais informações sobre os eventos podem ser acessadas no site da RedeNutri, da ANVISA, da Aliança pela
Alimentação Adequada e Saudável e do Blog O Joio e o Trigo.

Painel Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Vale ressaltar que o Sal de Ervas, apesar de reduzir 50% da
quantidade de sal, deve ser usado com moderação.
http://www.blog.saude.gov.br/p5l69a

A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição
(CGAN/MS) organizou reunião com o setor produtivo com o
objetivo de discutir as alternativas e desafios tecnológicos
para a redução do açúcar e as metodologias de análises
laboratoriais, com vistas a definir metas de redução de açúcar
em biscoitos.
A atividade está prevista no âmbito do Plano de
Redução de Açúcar em Alimentos Industrializados e visa
orientar a elaboração e monitoramento dos acordos
voluntários a serem assinados entre o setor produtivo e o MS.
Participaram da Oficina representando o setor
produtivo as empresas associadas à Associação Brasileira das
Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos
Industrializados (ABIMAPI), representantes da Associação
Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não
Alcoólicas (ABIR), da associação Viva Lácteos e da ABIA. A
Oficina também contou com a presença da Agência Nacional
de Vigilãncia Sanitária (ANVISA) e do Ministério do
Desenvolvimento Social.
Na ocasião, o setor produtivo apresentou uma proposta
de metas de redução de açúcar para as subcategorias
biscoitos doces sem recheio, biscoitos doces laminados maria e maisena, biscoitos recheados e wafers com base nos
teores de açúcar dos produtos no mercado. As metas propostas serão avaliadas pela CGAS e a negociação para a
sequência da negociação entre o Ministério da Saúde e as Associações do setor para a definição de metas finais a
serem firmadas.
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OPAS reforça recomendação de uso de ícones de advertência
frontais em embalagens de alimentos no Brasil
Em um painel técnico realizado nesta quinta-feira (9) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
pelo Ministério da Saúde do Brasil, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) reforçou suas recomendações
para a aplicação de ícones frontais de advertência nutricional na rotulagem de alimentos no Brasil. Governo Federal,
pesquisadores, especialistas, organizações e indústria de alimentos, entre outros atores, participaram da discussão e
apresentaram suas propostas de modelos para que o país possa avançar nesse processo regulatório.
A OPAS recomenda que os ícones de advertência estejam na parte superior das embalagens, ocupando ao
menos 30% da rotulagem frontal. A sugestão do espaço a ser ocupado leva em conta o fato de que esses alertas
competirão com outros elementos da embalagem, como cores e desenhos. “O ícone precisa ser simples e de fácil
interpretação para que os consumidores entendam. Um sistema de rotulagem complicado não será efetivo”, afirmou
Fábio da Silva Gomes, assessor regional de Nutrição da OPAS.
Gomes expôs aos participantes do painel técnico evidências que sustentam a recomendação do uso de ícones
de advertência em forma de octógonos com fundo preto e letras brancas, destacados na rotulagem frontal.
“Recomendamos aos países da região, de forma sistemática, a adoção desse modelo. Evidências da psicofísica
mostram que esse é o melhor contraste para o olho humano, justamente por facilitar a leitura”, afirmou. O rótulo de
alimentos processados e ultraprocessados deve conter os seguintes alertas: “muito açúcar”, “muito sódio”, “muita
gordura saturada”, “contêm adoçantes” e/ou “contém gordura trans”.
Segundo o assessor regional, há também evidências que comprovam que os consumidores não costumam
empregar muito esforço cognitivo na hora da compra. “No caso de compras e decisões repetidas, como acontece
com os alimentos, o esforço e o tempo são ainda menores. O tempo de escolha de um produto tende a ser curto,
variando entre quatro e oito segundos”, alerta.
Outro ponto abordado foram as informações e números dispostos na rotulagem de produtos alimentícios que
utilizam unidades diferentes e podem confundir o consumidor. Estudos revelam que “o grau de abstração aumenta
quando as alternativas se tornam não comparáveis. Há valores em gramas e porções, entre outras unidades. As
pessoas não conseguem comparar um produto com outro, pois para isso teriam que fazer várias ‘regras de três’ para
conferir quanto açúcar e gordura cada um deles têm.”
Personagens do universo infanto-juvenil, imagens e referências a produtos frescos (frutas, por exemplo),
alegações sobre micronutrientes e benefícios à saúde, além de promoções,
também são considerados danosos, já que tiram o foco do consumidor em
relação às informações nutricionais.
Perfil Nutricional
Para definir exatamente quais quantidades representam uma
excessiva quantidade de sódio, açúcar, “contêm adoçantes” ou “contém
gordura trans”, entre outros, foi criado o Modelo de Perfil Nutricional da
Organização Pan-Americana da Saúde. Essa ferramenta é usada para
classificar bebidas e alimentos processados e ultraprocessados,
identificando os que contêm excesso de nutrientes críticos.
O Perfil Nutricional da OPAS é baseado nas metas de ingestão de nutrientes estabelecidas pela OMS para a
prevenção da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis. Seu conteúdo foi elaborado por um grupo de
pesquisadores da Região das Américas, após análise de robustas evidências científicas internacionais.
A ferramenta busca ajudar ainda na concepção e implementação de várias estratégias relacionadas com a
prevenção e controle da obesidade e excesso de peso, incluindo: restringir a comercialização de alimentos e bebidas
pouco saudáveis para crianças; regulamentar ambientes alimentares escolares (alimentos/bebidas vendidos nas
escolas e programas de alimentação); definir políticas fiscais para limitar o consumo de alimentos não saudáveis;
usar advertências na parte frontal das embalagens; identificar alimentos a serem fornecidos por programas sociais
para grupos vulneráveis; entre outros.
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Alimentação saudável
Para a OPAS/OMS, a base da alimentação deve ser feita de alimentos in natura e minimamente processados.
Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridos para consumo sem que
tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza, como folhas e frutos ou ovos e leite. Alimentos
minimamente processados são alimentos in natura que foram submetidos a alterações mínimas, a exemplo dos
grãos secos polidos ou moídos na forma de farinhas, cortes de carne resfriados ou congelados e leite pasteurizado.
Os alimentos processados (queijo, pães, geleias, frutas em calda) são produtos relativamente simples,
fabricados essencialmente com a adição de sódio ou açúcar ou outra substância de uso culinário, a exemplo do óleo,
a um alimento in natura ou minimamente processado. Devem ser consumidos em pequenas quantidades e como
ingredientes ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados.
Outra prática essencial é evitar os alimentos ultraprocessados, que estão fortemente associados a sobrepeso,
obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Entre eles, estão vários tipos de biscoitos, sorvetes, misturas para
bolo, barras de cereal, sopas, temperos e macarrões “instantâneos”, salgadinhos “de pacote”, refrescos,
refrigerantes, iogurtes e bebidas lácteas adoçadas e aromatizadas.
Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde
Disponível em: http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5543:em-discussao-sobre-rotulagem-opas-reforca-recomendacaode-uso-de-icones-de-advertencia-frontais-em-embalagens-de-alimentos-no-brasil&Itemid=839

Conheça os fatores que influenciam a alimentação de pessoas
com mais de 60 anos

Se você tem mais de 60 anos ou mais ou convive com pessoas nessa faixa etária, é importante rever a maneira
de preparo dos alimentos para o dia a dia. A alimentação dos idosos é influenciada por três fatores: perda dentária,
alteração nas papilas gustativas e diferenciação na absorção dos nutrientes necessários para uma vida saudável.
"Geralmente quando falamos de nutrição, o idoso é esquecido e muitos acreditam que ele responde ao
cardápio e absorve os nutrientes normalmente como um adulto de meia idade. Mas as coisas não funcionam dessa
forma e tantos os idosos quanto quem cuida deles precisam ser informados", alerta a nutricionista Adriana
Pederneiras, doutora em Ciência da Saúde e Gerontologia.
Saiba mais detalhes sobre as mudanças que podem influenciar a alimentação das pessoas com mais de 60
anos.
Acesse:
http://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/destaques/1125-conheca-os-fatores-queinfluenciam-a-alimentacao-de-pessoas-com-mais-de-60-anos
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Aumentar preço de bebidas adoçadas é uma das melhores
estratégias para melhorar alimentação dos brasileiros
Aumentar o preço de bebidas adoçadas é uma das medidas mais estratégicas
para melhorar a alimentação da população brasileira, bem como reduzir a carga da
obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis no país. A declaração foi feita pela
representante adjunta da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial
da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil, María Dolores Pérez-Rosales, na abertura de um
seminário organizado pelo organismo internacional, que busca reunir conhecimentos e
experiências sobre modelos de tributação desses produtos e seus benefícios para a
saúde pública.
“A Organização Mundial da Saúde recomendou, recentemente, um acréscimo de
20 por cento no preço dos refrigerantes. A sugestão reforça o plano da Organização Pan-Americana da Saúde, de
2014, o qual o Brasil é signatário, propondo o aumento dos tributos sobre refrigerantes, refrescos e outras bebidas
com alto valor energético”, afirmou.
A má nutrição está diretamente ligada ao sobrepeso e à obesidade, que têm aumentado consideravelmente
na América Latina e no Caribe. A prevalência de meninas e meninos menores de cinco anos com sobrepeso e
obesidade aumentou nos últimos 15 anos e atualmente afeta 3,9 milhões de crianças da região.
Durante o evento, Guillermo Paraje, professor da Universidade Adolfo Ibáñez no Chile e consultor da
OPAS/OMS, apresentou uma perspectiva regional e ressaltou que a taxação das bebidas adoçadas deve ser uma
ferramenta de saúde pública e não apenas uma medida fiscal. “Nesse sentido, o principal objetivo dos impostos não é
coletar fundos para os governos, mas fazer com que as pessoas reduzam o consumo de substâncias que são nocivas
para a saúde. É preciso diminuir a acessibilidade para reduzir o consumo”, disse.
Participaram das mesas, palestras e debates profissionais do Ministério da Saúde, Ministério do
Desenvolvimento Social, Receita Federal, Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), pesquisadores, gestores de
políticas públicas e membros da sociedade civil.
As taxas de obesidade em crianças e adolescentes aumentaram de menos de 1% (equivalente a cinco milhões
de meninas e seis milhões de meninos) em 1975 para quase 6% em meninas (50 milhões) e quase 8% em meninos
(74 milhões) em 2016. Combinado, o número de obesos com idade entre cinco e 19 anos cresceu mais de dez vezes,
de 11 milhões em 1975 para 124 milhões em 2016. Outros 213 milhões estavam com sobrepeso em 2016, mas o
número caiu abaixo do limiar para a obesidade.
De acordo com o relatório “Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases
(NCDs)”, disponível em inglês, as políticas fiscais devem focar em alimentos e bebidas para os quais existem
alternativas mais saudáveis disponíveis.
O documento apresenta os resultados de uma reunião em meados de 2015 com especialistas mundiais
convocados pela OMS e uma investigação de 11 revisões sistemáticas recentes sobre a eficácia das intervenções de
política fiscal para melhorar as dietas e prevenir doenças crônicas não transmissíveis, além de uma reunião técnica
de especialistas internacionais. Entre os achados, também estão:
 Subsídios para frutas frescas e vegetais que reduzem os preços entre 10 e 30% podem aumentar o consumo

desses alimentos.
 A tributação de certos alimentos e bebidas, particularmente aqueles ricos em gorduras saturadas, gordura trans,

açucares livres e/ou sal se mostra promissora, com evidências claras indicando que os aumentos nos preços de
tais produtos reduz seu consumo.
 Impostos especiais de consumo, tais como aqueles usados sobre os produtos derivados do tabaco, que aplicam
um montante específico de imposto sobre uma determinada quantidade ou volume do produto, ou ingrediente
em particular, podem ser mais eficazes que a venda ou outros impostos baseados em uma porcentagem do preço
de varejo.
 O apoio público para tais aumentos de impostos poderia ser estimulado se as receitas geradas fossem destinadas
aos esforços para melhorar os sistemas de saúde, encorajar dietas mais saudáveis e aumentar a atividade física.
Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde
Disponível em: http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5544:aumentar-preco-de-bebidas-adocadas-e-uma-das-melhoresestrategias-para-melhorar-alimentacao-dos-brasileiros&Itemid=839
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Espaço dos Estados

Siderópolis realiza primeira Feira da Saúde com Prevenção ao
Diabetes
Nesta terça-feira, dia 14, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. E para marcar a data, uma atividade
especial será realizada em Siderópolis.
Das 9 até as 16 horas, a Secretaria de Saúde do município realiza a 1ª Feira da Saúde com Prevenção ao
Diabetes. Uma equipe da saúde estará na Praça da Matriz fazendo verificação de glicemia, aferição de pressão
arterial, exame de pé diabético, avaliação de saúde bucal, orientações sobre o uso de plantas medicinais e
alimentação saudável, e ainda, atividades físicas para os participantes e para quem circula pelo centro da cidade.
“Nosso objetivo é chamar atenção das pessoas sobre diabetes, principalmente como preveni-lo. Esse trabalho
já é feito pela secretaria e agora, além de receber os pacientes, vamos ao encontro da população nas ruas”, destacou
a secretária de Saúde, Gláucia Cesa Périco.
Técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE realizaram nos dias 30 e 31 de outubro oficina
de divulgação e utilização do Guia Alimentar para todos os profissionais da Atenção Básica do município de
Acrelândia, na Região de Saúde do Baixo Acre.
Na oportunidade, os profissionais também foram qualificados na abordagem da alimentação como recurso de
prevenção do câncer, atividade que deve continuar em 2018, em outros municípios.
A agenda incluiu também supervisão dos programas de alimentação e nutrição, com visitas às unidades
básicas, e à creche Escola Branca de Neve, onde o Nutrisus está implantado nesse município.
Em outro momento, os técnicos da SESACRE também protagonizaram rodas de conversa com a secretária de
saúde e com as referências municipais de alimentação e nutrição e também de saúde bucal.
Essas atividades desenvolvidas conjuntamente pelas áreas técnicas permitem o fortalecimento e dão
visibilidades às ações de saúde da Atenção Básica.
Fonte:Engeplus
Disponível em: http://www.engeplus.com.br/noticia/saude/2017/sideropolis-realiza-primeira-feira-da-saude-com-prevencao-ao-diabetes/

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Foi publicado na Public Health Nutrition o artigo Warnings as a directive front-of-pack nutrition labelling
scheme: comparison with the Guideline Daily Amount and traffic-light systems, o qual comparou modelos
diferentes de rotulagem (advertência, semáforo e GDA) para identificar o quanto os modelos chamavam atenção,
qual seria a influência sobre a saúde e a capacidade de diferenciar os produtos e identificar alternativa saudável.
Como resultados, foi verificado que as advertências melhoraram a capacidade dos consumidores de identificar
corretamente um produto com alto conteúdo de um nutriente-chave dentro de um conjunto de rótulos em
comparação com o GDA e recebeu a maior atenção direcionada para o objetivo. Além disso, os produtos com alto
teor de energia, gorduras saturadas, açúcares e/ou sódio que incluíam avisos no rótulo foram percebidos como
menos saudáveis do que aqueles que apresentam o sistema GDA ou semáforo. O modelo de advertência e o sistema
de semáforos foram igualmente bem na identificação do produto mais saudável. Os resultados sugerem que o
modelo de advertências tem potencial como rótulos diretivos de nutrição para melhorar a capacidade do
consumidor de identificar produtos não saudáveis e identificar as vantagens em relação ao sistema de semáforo.
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Comida de bebê: Melhore a alimentação da família toda
A introdução alimentar do bebê é uma oportunidade única de melhorar a alimentação de todos da
casa. Esse momento pode ser visto como a introdução à comida de verdade para a família inteira.
Conhecemos em detalhes os obstáculos que afastam as pessoas da cozinha e vamos sugerir estratégias para
resolver o dia a dia. Quem diria que o seu bebê seria responsável por mais essa revolução na vida da família!
A introdução alimentar do bebê é um excelente momento para transformar a rotina da cozinha da
casa e você vai entender com clareza, de forma concreta, o que é uma alimentação balanceada. Não faz
sentido cozinhar o arroz, o feijão, o frango e a abobrinha para o bebê e servir uma lasanha congelada e um
copo de refrigerante para o resto da casa. É uma ótima oportunidade para todo mundo passar a comer
melhor. Com alguns ajustes e truques, dá para cozinhar de uma vez só para todos.
Além disso, com planejamento, não é preciso cozinhar todos os pratos do
zero em todas as refeições. Essa é a hora de priorizar o assunto alimentação,
investir um pouco de tempo e descobrir que preparar a própria comida pode ser,
além de muito mais saudável e econômico, um processo prazeroso para todos os
envolvidos.
A introdução alimentar é um período de transição, cheio de mudanças para
o bebê que se alimentava exclusivamente de leite. Mas ele pode começar já
comendo a mesma comida da casa, com adaptações de tempero e textura. O
objetivo é que, aos doze meses, ele coma o mesmo que os adultos.

No lugar da papinha, Pê-Efinho
Comida de bebê é papinha, certo? Mais ou menos. A ideia de um monte de alimentos misturados
numa tigelinha não é mais considerada a estratégia mais adequada para a introdução alimentar do bebê.
Primeiro, porque a papinha impede a apresentação isolada dos alimentos — neste período em que o
paladar está sendo formado, o ideal é que a criança possa sentir o sabor dos alimentos, um por um. O outro
ponto é de caráter prático: não faz sentido preparar dois cardápios diariamente, um para o bebê e outro
para os adultos.
A solução está numa instituição da cozinha brasileira: o pê-efe. Ou melhor, um pê-efinho! Exatamente
como o prato feito que os adultos vão comer, a versão míni vai ser composta de arroz, feijão, uma carne e
pelo menos um legume ou verdura, só que tudo amassado — ou picadinho. Ou seja, o que continua valendo
da época das papinhas é a textura.
Outro ponto positivo dessa fórmula é que nela estão incluídos quatro dos cinco grupos de alimentos
necessários para compor a refeição do bebê. Um cereal (ou tubérculo), um feijão (ou outra leguminosa),uma
carne (ou ovo) e pelo menos um legume ou verdura. A fruta vai ser a sobremesa — e também os lanchinhos.
A ideia do pê-efe funciona tanto para o bebê como para a rotina da casa, porque resolve o problema
do cardápio semanal. Não precisa ficar quebrando a cabeça todo santo dia. Com arroz e feijão, metade do
prato está resolvido; a variação fica por conta dos legumes e das verduras, e das carnes. Quem quiser pode
até alternar os feijões e os cereais, como você vai ver a seguir. Para quem ainda não tem o ritmo da cozinha
do dia a dia, talvez seja vantajoso cozinhar o feijão uma vez por semana (aproveite, que dá!), dividir em
porções e congelar. Até no planejamento o nosso padrão alimentar é espertíssimo!
Em termos nutricionais, essa composição não poderia ser melhor. Ela foi sendo testada e ajustada
pela população no decorrer de centenas de anos, até chegar ao que hoje chamamos de padrão alimentar
tradicional brasileiro. Como é toda baseada nos alimentos locais, ela garante o uso dos ingredientes mais
frescos e mais acessíveis. E quanto mais variado for o prato, aproveitando ao máximo os produtos da feira,
melhor. Cada alimento tem uma composição nutricional única, por isso, ao ampliar o leque de ingredientes
usados na semana você oferece mais nutrientes para o bebê — e para a família.
É por isso tudo que a introdução alimentar é também uma oportunidade de ouro para estabelecer no
dia a dia da casa uma alimentação saudável, baseada em comida de verdade. Antes de entrar na cozinha,
porém, é preciso aprender a diferenciar comida de verdade de imitação de comida — que é como costumo
chamar os alimentos ultraprocessados. Esse entendimento vai proporcionar melhores escolhas.
Fonte: Panelinha
Disponível em: https://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa
Família (Resultado Parcial 2ª vig/2017 – 10/11/2017)

- 2.356.413 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas
com vitamina A, o que representa 37,28% da meta de
crianças de 6 a 59 meses.

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887
- 23,87% de famílias acompanhadas:





2.458.507 famílias acompanhadas;
Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 9,47 pontos percentuais (p.p.);
Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 2,21 pontos percentuais (p.p.);

- 242.790 gestantes localizadas:



Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 10/11/2017:

Em relação à estimativa (465.160), estamos com 52,20% de gestantes
localizadas;

- Em comparação com outubro de 2016, estamos com menos
446.870 crianças de 6 a 59 meses suplementadas e menos 7,7
pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional
(37,28%): BA, CE, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, RS e SP.

- Descumprimento na atual vigência:

12.273 crianças sem vacina em dia

535 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:





276 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
2.117 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
194 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de 2017,
por Unidade Federativa.
1ª vigência 2017 (parcial 14/04/17)
UF

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

2ª vigência 2017 (parcial 13/11/17)

Nº famílias
Nº famílias
Nº famílias
Cobertura Nº famílias
Cobertura
perfil saúde
perfil saúde
perfil saúde
(%)
perfil saúde
(%)
acomp.
acomp.
75.292
321.100
336.167
58.903
1.397.540
842.248
69.257
144.348
266.901
799.863
866.142
110.787
139.629
772.645
402.640
878.649
346.898
303.386
638.494
276.539
79.229
40.802
301.781
99.989
216.903
1.195.382
107.230
11.088.744

11.332
43.569
87.943
4.821
197.956
156.514
13.593
13.224
40.002
112.923
199.995
10.171
22.762
107.410
49.324
107.997
46.564
46.067
56.073
35.237
10.713
3.615
29.259
12.279
36.365
122.266
19.037
1.597.011

15,05
13,57
26,16
8,18
14,16
18,58
19,63
9,16
14,99
14,12
23,09
9,18
16,30
13,90
12,25
12,29
13,42
15,18
8,78
12,74
13,52
8,86
9,70
12,28
16,77
10,23
17,75
14,40

70.882
304.439
314.485
55.869
1.309.844
785.149
62.718
128.851
245.958
755.465
804.681
99.705
127.432
726.104
379.144
829.438
326.621
276.932
584.067
259.382
70.717
36.302
274.041
90.984
204.282
1.076.669
98.726
10.298.887

20.998
78.981
106.155
12.439
320.062
240.630
12.956
35.781
54.040
162.987
267.977
15.236
32.136
192.145
74.926
221.120
71.831
67.564
68.743
50.447
15.472
7.365
57.731
16.123
52.060
177.042
25.560
2.458.507

29,62
25,94
33,76
22,26
24,44
30,65
20,66
27,77
21,97
21,57
33,30
15,28
25,22
26,46
19,76
26,66
21,99
24,40
11,77
19,45
21,88
20,29
21,07
17,72
25,48
16,44
25,89
23,87

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2017
14,57
12,37
7,59
14,08
10,27
12,06
1,03
18,61
6,98
7,46
10,21
6,10
8,92
12,56
7,51
14,37
8,57
9,21
2,99
6,71
8,36
11,43
11,37
5,44
8,72
6,22
8,14
9,47

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial referente ao
dia 03/11/2017 por Unidade Federativa.

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

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

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
28.397
94.230
113.459
27.087
262.077
142.257
50.152
39.855
112.122
226.595
168.666
35.734
78.821
164.996
113.356
193.938
83.973
21.035
12.738
99.838
34.591
13.562
7.114
12.200
76.947
75.052
67.621
2.356.413

Cobertura
46,62%
44,89%
38,98%
48,65%
32,20%
28,35%
49,49%
40,90%
50,19%
45,91%
66,94%
47,72%
67,36%
28,42%
50,76%
37,10%
43,99%
19,63%
6,56%
54,44%
34,92%
35,94%
7,55%
53,54%
58,43%
13,76%
70,64%
37,28%
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Saiu na Mídia

Grupo de trabalho avalia propostas de design da
nova rotulagem no país
Um grupo de trabalho avaliou propostas de novo design para rótulos nutricionais
de alimentos para o país. Ministério da Saúde, associações de indústrias e de
consumidores e a Anvisa, órgão regulador, analisaram exemplos de outros países e
propostas encaminhadas pela Abia e pelo Idec.
Em dezembro, novo encontro estuda aplicações dos modelos. Depois disso, a
Anvisa deve abrir consulta pública para escolher o sistema que seja melhor compreendido
pela população. Em meados de 2018, o país pode ter um novo sistema de rotulagem
aprovado, segundo acredita o Idec.
As principais normas de rotulagem, que tratam da rotulagem geral de alimentos
embalados e da rotulagem nutricional, foram publicadas há cerca de 15 anos. De lá para
cá, mudaram a oferta de produtos e os padrões alimentares. Aumentou a variedade de
alimentos industrializados, a complexidade dos ingredientes, com elevadas quantidades
de sódio, açúcar e gorduras saturadas e trans. Também cresceram as taxas de sobrepeso
e obesidade na população brasileira. A revisão da rotulagem nutricional passou a ser
formalmente discutida na Anvisa em 2014, com a criação de um grupo de trabalho
composto por diversos órgãos e instituições, através da Portaria nº 949. Entre 2014 e
2016, o grupo se reuniu para identificar falhas e limitações do modelo atual e propor
alternativas.
Foram identificados problemas "no formato e na legibilidade das informações,
tamanho de letra pequeno, localização inadequada de informações importantes, como o
teor nutricional dos principais nutrientes, linguagem técnica e matemática e formato
pouco atrativo da tabela de informação nutricional atual", afirma a gerente geral de
alimentos da Anvisa, Thalita Antony de Souza Lima. Segundo ela, também foram
destacados como negativos a declaração da composição baseada em porções, por
dificultar comparação entre alimentos, e por permitir a alteração intencional do tamanho das porções para evitar a
declaração de determinados nutrientes.
Nesse período de dois anos, a Anvisa também desenvolveu estudos com pesquisadores e o CNPq, para
comparar efeitos de diferentes modelos de rotulagem nutricional internacionais na percepção, na compreensão e no
uso para escolhas alimentares mais saudáveis pelo consumidor. Segundo Thalita, as mudanças a serem feitas nos
modelos de rotulagem "visam reduzir o excesso de informações técnicas" e proporcionar comunicação "mais clara,
precisa e compreensível aos consumidores".
O objetivo é que essas informações possam ser utilizadas nas condições habituais de compra e que
contribuam "para a proteção da saúde e a promoção de uma alimentação adequada e saudável". "O novo modelo de
rotulagem deve ser estabelecido com o objetivo de auxiliar os consumidores na realização de escolhas alimentares
conscientes, estimular a formulação de alimentos com base em princípios científicos que sejam capazes de beneficiar
a saúde pública e evitar a descrição nutricional enganosa do produto", diz.
Segundo ela, modelos menos numéricos e mais qualitativos, que utilizam símbolos ou cores têm sido
apontados em pesquisas internacionais como mais compreensíveis. "O modelo chileno é inovador e foi
acompanhado por diversas ações além da rotulagem nutricional frontal, como a restrição da publicidade infantil e da
oferta de determinados alimentos em cantinas escolares", conta a gestora da Anvisa.
"Por outro lado, há muitas críticas do setor produtivo a este modelo, alegando que os critérios nutricionais
aplicados para classificar um alimento como alto conteúdo são muito rígidos", observa. Entre os modelos avaliados
estão também o equatoriano, conhecido como semáforo nutricional, e o modelo do Reino Unido, que mescla
sistema numérico com as cores do semáforo e, mais recentemente, o modelo da França, que utiliza as letras de A a E
em diversas cores.
Fonte: Folha de S. Paulo
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1933366-grupo-de-trabalho-avalia-propostas-de-design-da-nova-rotulagem-no-pais.shtml
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Receita vê ‘distorção’ em subsídios da Zona Franca à produção de
refrigerantes
O coordenador-geral de Tributação da Receita Federal, Fernando Mombelli, afirmou ontem, 31 de outubro,
durante audiência pública na Câmara dos Deputados haver uma distorção nos créditos tributários oferecidos aos
produtores de refrigerantes que compram concentrados (xarope) da Zona Franca de Manaus. A equipe de O joio e o
trigo acompanhou o debate.
Foi a declaração mais enfática de um representante do órgão nas audiências públicas realizadas nos últimos
anos. O encontro convocado pela Comissão de Seguridade Social e Família teve como objetivo discutir a
possibilidade de uma taxação especial sobre bebidas açucaradas.
Para Mombelli, um eventual aumento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será inócuo se forem
mantidos os benefícios relacionados à Zona Franca. Como mostrou a reportagem de estreia de O joio e o trigo, a
renúncia fiscal e os créditos tributários nessa operação passam de R$ 7 bilhões por ano.
Isso ocorre porque as empresas que operam na Zona Franca têm isenção de IPI e PIS-Cofins, e contam com
abatimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
Na outra ponta, quem compra um insumo industrial tem direito a receber créditos equivalentes à tributação
incidente na etapa anterior.
Assim, quem compra um concentrado de refrigerante a R$ 100, com uma alíquota de 20%, recebe de volta um
crédito de R$ 20. As empresas que compram o produto na Zona Franca de Manaus cobram esse crédito, mesmo com
a isenção de impostos existente no setor.
“Uma vez saído da Zona Franca de Manaus, esse produto gera um crédito que supera o próprio débito das
empresas que dela se utilizam”, afirmou Mombelli. “Temos uma distorção que, mantida, você pode aumentar muito
IPI que vai ser absorvido pelo crédito que estamos ressarcindo no sentido da tributação do setor.”
A declaração de Mombelli sobre o tema foi a mais enfática de um representante da Receita nos últimos
anos
Ou seja, quanto maior o imposto pago, maior é o crédito a que têm direito essas empresas. É um caso raro em
que o setor privado prefere uma alíquota alta. Pudera: é uma alíquota alta que, na prática, não é paga, já que a Zona
Franca responde por quase todo o concentrado produzido no país.
Como mostramos, essa situação estimula a emissão de notas fiscais mais altas de modo a majorar o crédito.
Documentos a que tivemos acesso mostram uma diferença de até cinco vezes entre o produto que a Coca-Cola
manda para o mercado interno e o que exporta para outros países da América Latina, operação que não dá direito a
esse ressarcimento. Tanto a empresa como a Associação Brasileira de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas (Abir)
não quiseram responder a essa questão, preferindo um esclarecimento genérico.
A Receita tenta, desde a década de 1990, alterar a situação. Sempre que há oportunidade, entra com ação
judicial para fazer com que as empresas tenham de devolver o crédito. Na última semana, o órgão deu um novo
passo na tentativa de barrar o esquema. Foi emitida uma interpretação de que as empresas têm produzido na Zona
Franca um kit de concentrado e não o concentrado em si. Isso abriria espaço a evitar que o setor privado possa
cobrar o ressarcimento. “Não foi uma medida da Receita Federal em relação à possibilidade ou não de vedação dos
créditos. Houve uma orientação técnica sobre o tipo de extrato”, disse Mombelli.
Em relação à situação geral do setor, Mombelli afirmou que há espaço para aumentar os impostos, hoje
considerados baixos. A alíquota de IPI dos refrigerantes, 4%, é mais baixa que a de cervejas, 6%, vinhos, 10%, e das
demais bebidas alcoólicas. Trata-se de um cálculo que leva em conta a necessidade do produto e o eventual dano à
saúde. Nesse sentido, o coordenador-geral de Tributação afirmou que um eventual aumento tributário das bebidas
açucaradas seria incorreto se não fosse acompanhado pela elevação das demais alíquotas.
Fonte: Joio e o Trigo
Disponível em : http://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2017/11/receita-ve-distorcao-em-subsidios-da-zona-franca-producao-de-refrigerantes/
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Conheça os 'selos saudáveis' colocados nos alimentos no Chile, e
que o Brasil estuda adotar

Para combater a obesidade, principalmente a infantil, o governo do Chile passou a exigir que as embalagens
de todos os produtos sejam realmente claras. A lei demorou 10 anos entre a aprovação e a implementação real, com
uma negociação entre o Ministério da Saúde e a indústria alimentícia.
O projeto chileno, usado como exemplo positivo pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), atualmente é estudado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil.
Quem vai ao supermercado no Chile se depara com dois tipos
de embalagens: as que têm selos e as que não têm. O ponto principal
da Lei de Alimentos é a exigência, sem exceção para nenhuma
empresa, de avisos grandes e em destaque em todos os produtos com
altas taxas de açúcar, sal, gordura saturada e calorias.
De acordo com Anna Christina Pinheiro Fernandes, brasileira que trabalha no Ministério da Saúde do Chile e
uma das pessoas que ajudaram a implementar o projeto, os 10 anos entre a aprovação da lei e a regulamentação em
2016 foram fundamentais para a discussão com a população e as empresas.
“Demorou porque foi um processo pioneiro. Nenhum outro país tinha feito isso. Precisou ser muito discutido,
principalmente com a indústria de alimentos”, contou.
No início, a lei previa um limite de sódio, açúcar, gordura saturada e calorias por 100g de alimentos menor do
que está em vigor atualmente para poderem permanecer sem os selos. No entanto, devido à necessidade de
adequação da produção, foi necessário estabelecer um calendário para redução gradual até 2019.
Limites para alimentos sólidos ganharem selos
Nutriente ou caloria
Limite 1 - início junho de
2016
Calorias kcal/100g
350
Sódio mg/100g
800
Açúcares totais g/100g
22,5
Gorduras saturadas g/100g
6

Limite 2 - início junho 2018
300
500
15
5

Limite 3 - início junho de 2019
275
400
10
4

Fonte: Ministério da Saúde do Chile

Limite para alimentos líquidos ganharem selos
Nutriente ou caloria
Limite 1 - início junho de
2016
Calorias kcal/100 ml
100
Sódio mg/100 ml
100
Açúcares totais g/100 ml
6
Gorduras saturadas g/100 ml
3
Fonte: Ministério da Saúde do Chile

Limite 2 - início junho de
2018
80
100
5
3

Limite 3 - início junho de
2019
70
100
5
3
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Obesidade infantil
As crianças são prioridade na Lei de Alimentos.
Segundo os últimos dados de nutrição infantil no Chile,
34,6% das pessoas com até 6 anos são obesas ou têm
sobrepeso.
"A curva da prevalência da obesidade infantil nos
menores de 6 anos na última década não tem um único
ponto de inflexão", disse Anna Fernandes.
Com base nesses dados, duas medidas atreladas às
novas embalagens foram tomadas:
1. Proibir a venda de alimentos com selos nas escolas
públicas e particulares do Chile.
2. Proibir publicidade de alimentos com selos
direcionada a crianças em qualquer meio de
comunicação.
Com isso, comidas com embalagens que mostram
índices superiores aos estabelecidos na lei que usavam desenhos de super-heróis, brindes e/ou qualquer atrativo
extra não podem mais ser comercializadas no país.
"O foco foi tratar de proteger todos os estudantes com menos de 14 anos, para evitar esse estímulo direto de
quem é mais vunerável. Como fomos reduzindo a publicidade, a população começou a entender como o governo
informava sobre o que se consumia", explicou Matias Portela, da Divisão de Políticas Saudáveis do Ministério da
Saúde do Chile.
Por enquanto, de acordo com Fernandes, não houve uma redução nos índices de obesidade infantil no país.
Novos dados serão divulgados em dezembro deste ano. "Nós não esperamos resultados como esse a curto prazo.
Começamos mudando a ideia como as pessoas consomem".
Resultados
A política de selos, segundo dados do Ministério da Saúde, conseguiu mudar a forma como os chilenos fazem
compras no supermercado.
Seis meses após a implementação, o órgão fez uma pesquisa e 67,8% dos entrevistados disseram que são
influenciados e escolhem alimentos com menos selos. Outros 9,7% disseram que nem chegam a consumir os
produtos com mais avisos e 14,1% afirmaram que compram menos do que se o produto não tivesse os selos. Apenas
8,4% disseram que a nova medida não teve influência.
Foram ouvidos 1.067 homens e mulheres maiores de 18 anos, com diferentes níveis socioeconômicos .
No entanto, uma pesquisa mais recente e independente, da
consultora chilena GFK Adimark, mostra resultados menos promissores.
Com uma amostra maior, foram entrevistadas 4.800 pessoas entre
janeiro e fevereiro deste ano.
Dentre os participantes, 87% disseram que já tinham escutado ou
lido sobre os novos selos nos alimentos. Dos entrevistados, 37%
concordaram que eles mudaram sua forma de escolher certos alimentos,
enquanto 31% ficaram neutros e 33% não estiveram de acordo que a política tivesse mudado seus hábitos.
Brasil estuda
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde realizaram um painel para tratar de
novas propostas para os rótulos de alimentos. O evento, que aconteceu nesta quinta-feira (9), abriu o debate ao
público para falar sobre o tema.
A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) nas
Américas, defende que a política do Chile seja adotada pelo governo brasileiro. A proposta também é analisada
pelos órgãos de saúde do Uruguai.
Fonte: G1 Globo
Disponível em : https://g1.globo.com/bemestar/noticia/conheca-os-selos-saudaveis-colocados-nos-alimentos-no-chile-e-que-o-brasil-estudaadotar.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar

