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Brasil reúne nove países para discutir políticas voltadas à
alimentação saudável
Evento aconteceu no âmbito da Década de Ação pela Nutrição
(2016-2025) da Organização das Nações Unidas. Redução da obesidade e
do consumo de sal foram os temas principais dos trabalhos.
Alimentar-se bem é uma das melhores maneiras de prevenir doenças
crônicas. A fim de discutir e melhorar as políticas voltadas a esse tema, o
Brasil comprometeu-se a participar da Década de Ação pela Nutrição
(2016-2025) da Organização das Nações Unidas (ONU). Assim, nos dia 03 e
04 de maio, o Ministério da Saúde promoveu, em Brasília, o primeiro
Encontro Regional sobre Redes nesse âmbito com a presença de outros
nove países.
Durante o evento, foram trabalhadas duas redes de debates sendo
uma voltada às estratégias para redução do consumo de sal e a prevenção
e controle de doenças cardiovasculares; e outra para promoção de Guias
Alimentares baseados em Alimentos para prevenção da obesidade e
redução das doenças crônicas. O principal objetivo dessas duas frentes é
apoiar a elaboração, aprimoramento e implementação de estratégias que
melhorem a saúde da população das Américas e Caribe.
Participaram deste encontro, representantes da Argentina, Canadá,
Chile, Costa Rica, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai. Além de
estarem engajados com os temas centrais, os mesmos possuem trabalhos
destaques nessas linhas que contribuem para a construção das políticas
públicas nas nações vizinhas.
O Brasil foi um dos primeiros países a lançar um Guia Alimentar
para a sua população. A primeira versão foi publicada em 2006, e a
segunda em 2014, após ter sido constatado que “as principais doenças
que acometem os brasileiros deixaram de ser agudas e passaram a ser
crônicas”. O excesso de peso, por exemplo, acomete um em cada dois
adultos e uma em cada três crianças brasileiras.
Mais de 100 países já desenvolveram Guias Alimentares, mas o
trabalho do Brasil foi reconhecido internacionalmente por seu
protagonismo na elaboração de suas recomendações, trazendo à luz
discussões quanto aos sistemas alimentares, formas de produção,
circunstâncias que envolvem o ato de comer e valorização da alimentação
tradicional brasileira.
Fonte (adaptado): Portal Ministério da Saúde
Leia na íntegra: http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43194-brasil-reunenove-paises-para-discutir-politicas-voltadas-a-alimentacao-saudavelwww.saude.gov.br

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição –
CGAN/DAB/SAS/MS
Esplanada dos Ministérios, bloco G, Ed. Sede MS – 7º andar
70.058-900- Brasília - DF
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XV Encontro Nacional da Rede de Alimentação e Nutrição do SUS
Coordenadores e referências para as ações de alimentação e nutrição nos estados e municípios participaram,
na semana passada, em Brasília, do XV Encontro Nacional da Rede de Alimentação e Nutrição. Nesta edição, gestores
das Vigilâncias Sanitárias (VISA) estaduais também integraram os debates do evento, que aconteceu nos dias 8 a 10
de maio de 2018.
A agenda conjunta discutiu sobre ações de promoção de ambientes saudáveis, alimentação adequada, como
avançar as medidas regulatórias e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. O encontro é uma iniciativa da
Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde
(CGAN/DAB/MS) em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo a coordenadora da CGAN, Michele Lessa, o encontro teve como objetivo fortalecer o trabalho
intersetorial que as agendas necessitam, subsidiando os gestores com o que vem sendo discutido nacional e
internacionalmente. “O Ministério tem apoiado e investido recursos financeiros em diversas estratégias que
busquem promover alimentação saudável e adequada, tanto no âmbito da saúde pública quanto na sociedade,
propondo políticas regulatórias como, por exemplo, a redução do consumo de sódio”, afirmou durante a abertura do
evento.
O representante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Alan Bojanic,
destacou a importância da presença da vigilância no encontro. “Um dos papéis da FAO é justamente fazer pontes
entre temas. Nossa atuação é ampla, mas sempre na perspectiva de integração, como o diálogo que está sendo
promovido aqui entre a vigilância sanitária e segurança alimentar”, ponderou sobre a participação inédita das VISA.
Participaram também da mesa de abertura Alessandra Bastos, diretora de Coordenação e Articulação do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (DSNVS/Anvisa), Katia
Pinho, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS),
Elisabetta Recine, presidente do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), Alessandra
Schneider, Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS), Zaíra Salerno, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e
Isabela Fleury, do Instituto Nacional de Câncer (INCA).
Durante os três dias de encontro, foram discutidos temas
como Política Nacional de Alimentação e Nutrição, agenda de
saúde do Programa Bolsa Família no âmbito local, doença
celíaca, alergia à proteína
do leite de vaca,
programas
de
micronutrientes
e
pesquisas
científicas
desenvolvidas na área.
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Inscrições abertas para o curso
Amamenta e Alimenta Brasil
As inscrições do curso Amamenta e Alimenta Brasil
estão abertas até 21/05.
Porém, as inscrições podem ser encerradas quando
o número máximo de participantes for atingido, então,
inscreva-se assim que puder. Vagas limitadas!
O curso está previsto para começar no dia 21/05.
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Saiu nas Redes Sociais do
Ministério da Saúde
Confira as histórias da Juliana (goo.gl/BsgFYy) e do Adriano
(goo.gl/PQJixv), que adotaram a bicicleta como meio de transporte
e também sua atividade física diária. Será que eles têm alguma dica
bacana para você mudar seus hábitos também?
É importante, ainda, pedalar com segurança e, claro, respeitar as leis
de trânsito. Seja um(a) ciclista consciente! #MaioAmarelo

Para realizar a sua inscrição:
Digite o site: universus.saude.gov.br
No site, clique em Cadastro.
Atenção! Coloque o seu CPF como identificação de usuário
(Login) e crie uma senha que seja fácil de memorizar.
Preencha todos os campos e clique em “cadastrar esse novo
usuário” na parte inferior da tela.
Um e-mail será enviado como confirmação do seu
cadastramento.
Após receber esse email, você deverá acessar o site UniverSUS e
clique em ENTRAR.
Coloque o seu login e senha (os mesmos que colocou no
cadastro).
Ao clicar na logo do curso, será solicitado o código de inscrição
(AMA1#T22018).
Esse código só é necessário no primeiro acesso.
Lembre-se: o curso iniciará em 21/05 e terminará em 15/06.

Bom Curso!

III Encontro Nacional do Programa
Academia da Saúde
A CGAN realizará dias 5 e 6 de junho em Brasília o III
Encontro Nacional do Programa Academia da Saúde. O
Objetivo é reunir gestores estaduais e trabalhadores
envolvidos com o Programa para discutir temas como
estratégias de monitoramento, inserção de adolescentes e
jovens, iniquidades em saúde, Práticas Integrativas e
Complementares e planejamento participativo.
As inscrições podem ser realizadas
1)
No dia do evento
2)
No e-mail academiadasaude@saude.gov.br com o
assunto: Inscrição no III Encontro Nacional
Maiores informações pelo telefone 61 3315-9057

Fica a dica: almoçar na companhia de outras pessoas é muito
mais saudável!
O momento da refeição pode ajudar a desenvolver relações entre
as pessoas, além de evitar outras distrações que podem
influenciar na quantidade de alimento ingerido.
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Adiada a abertura do e-Gestor para
ajuste na pactuação do ciclo 2017/18
do PSE
No ciclo bienal do PSE está previsto ajuste na
adesão, conforme Portaria nº 1.055, de 25/04/2017. Esse
ajuste estava previsto para ocorrer no início do mês de
maio, porém, por conta do processamento de dados da
base nacional do SISAB, ainda não foi liberado.
Os municípios aderidos devem acompanhar as
notícias
na
página
do
PSE
(http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php), onde já se
encontra disponível documento com informações do
ajuste.

Consultas Públicas Vigentes
Até o dia 17 de maio, poderão ser encaminhadas
colaborações para as seguintes consultas públicas:
 Consulta pública n°21, sobre a inserção de fórmulas a
base de arroz no SUS para crianças com APLV;
 Consulta Pública n° 18, que se trata do uso de
Romiplastim
para
Púrpura
trombocitopênica
Idiopática (PTI) crônica com risco de sangramento;
 Consulta Pública n° 17, que se trata do uso de
Ezetimiba no tratamento de dislipidemia.
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Saiu nas Redes Sociais do
Ministério da Saúde
Passa o feriado e vem o pensamento: "preciso me alimentar
melhor!".
Você se identifica com isso?
O fato é que a alimentação saudável traz benefícios muito além da
questão estética. Uma dieta adequada é capaz de aumentar a
imunidade e prevenir doenças. Ajuda até a diminuir o estresse!
Quer saber mais? Confira no portal Saúde Brasil, acessando
goo.gl/yDL27S

Sabia que brincadeiras como pular corda e esconde-esconde, além
de serem muito divertidas, ajudam as crianças a desenvolverem
velocidade, agilidade e criatividade? E o melhor: os adultos
também podem participar!
Em uma época cada vez mais digital, é importante incentivar a
criançada a sair e se movimentar ao ar livre. Confira o portal Saúde
Brasil, acessando goo.gl/Ha4pKZ
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Aleitamento Materno para Mulheres Privadas de Liberdade
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde
(CGAN/DAB/SAS/MS) compõe a Comissão de Direito Humano à Alimentação
Adequada, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e vem participando de
iniciativas intersetoriais que tratam do Direito Humano à Alimentação Adequada e
Saudável (DHAA) no sistema prisional brasileiro.
Nessas interlocuções, tem-se buscado incorporar os princípios do DHAA e as
recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira e do Guia Alimentar
para Crianças Menores de Dois Anos como fundamentos para a garantia da
alimentação nesses espaços.
Nesse contexto, em 2017 foram publicadas duas Resoluções que tratam desse
assunto: a Resolução nº 03, de 5 de outubro de 2017, que dispõe sobre a prestação de
serviços de alimentação e nutrição às pessoas privadas de liberdade e aos
trabalhadores no sistema prisional, e a Resolução nº 09, de 6 de dezembro de 2017,
que dispõe sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada de Mulheres e
Adolescentes em Privação de Liberdade, em especial gestantes, lactantes e mulheres
com filhos e filhas.
Ambas resoluções estão disponíveis nos links:
 http://www.lex.com.br/legis_27526359_RESOLUCAO_N_3_DE_5_DE_OUTUBRO_DE_2017.aspx
 http://www.lex.com.br/legis_27623535_RESOLUCAO_N_9_DE_6_DE_DEZEMBRO_DE_2017.aspx
Vale ressaltar outro elemento que possibilita atender o direito de crianças à amamentação e à alimentação
complementar adequada: a decisão sobre o Habeas Corpus Coletivo n. 143641/2018, de 20/02/2018, impetrado pelo
Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHU), com o apoio da Defensoria Pública da União, em favor de
todas as mulheres gestantes, puérperas ou mães com crianças com até 12 anos de idade, submetidas à prisão
cautelar no sistema penitenciário nacional.
O STF julgou favorável o cumprimento de prisão domiciliar por mulheres que estão em prisão preventiva,
aspecto que favorece a manutenção da amamentação, nos casos que se aplique, como direito da criança. Mais
informações sobre esse direito podem ser obtidas na Defensoria Pública da cidade.
Além dos Guias Alimentares, o Ministério da Saúde possui uma publicação que aborda o Aleitamento Materno
para Mulheres Privadas de Liberdade. Conheça esse material no Portal do Departamento de Atenção Básica do
Ministério da Saúde:


http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/aleitamento_materno_mulher
es_privadas_liberdade

Durante o Congresso Brasileiro de Nutrição, em abril deste ano, a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização
Mundial da Saúde (OPAS/OMS) divulgou duas importantes publicações:


Alimentos e bebidas ultraprocessados na América Latina: tendências, efeito na obesidade e implicações para
políticas públicas.
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34918



Abordagem e gestão de conflitos de interesses no planejamento e execução de programas de nutrição no
âmbito nacional - Relatório da consulta técnica realizada em Genebra, na Suíça, de 8 a 9 de outubro de 2015.
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34896
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Atividades físicas em locais públicos são boa opção, mas exigem cuidados
Caminhar, correr, jogar futebol, praticar yoga ou mesmo brincadeiras são opções que podem ser praticadas no
horário de lazer em espaços abertos, ao ar livre, e que vão conferir mais saúde e qualidade de vida ao seu praticante.
Mas alguns cuidados são importantes na hora de escolher o melhor local, atividade e até o horário.
“A atividade física pode ser feita no deslocamento ativo para o trabalho ou escola; nas atividades domésticas,
no próprio trabalho e no lazer. Então, pelo menos em um desses domínios a atividade física deve estar presente”,
explica a consultora técnica do Ministério da Saúde, Danielle Cruz, que destaca que as “atividades ao ar livre, em
ambientes longe de poluição do ar e sonora, são as ideais”.
“Deve-se buscar locais com quadras, grama, pistas de caminhada ou corrida, faixa de ciclismo, bastante área
livre para ser adaptada ao esporte ou atividade proposta. Mas, na ausência ou depredação destes espaços é
importante organizar junto ao poder público a construção ou requalificação dos mesmos”, recomenda Danielle. “Não
é recomendável usar acostamento de rodovias para a prática de caminhada ou corridas”, afirma.
Academia a céu aberto
Os primos Eduardo e André escolheram o Taguapark, em Taguatinga, Distrito Federal, para praticar a calistenia
(tipo de treinamento com exercícios que utilizam somente o peso corporal) e manter a forma. A opção foi pela
proximidade e também pela qualidade e conservação dos equipamentos, além da qualidade extra pela convivência
mais democrática e o ar puro ao se trabalhar a céu aberto.
Eduardo Fernandes tem 21 anos, é estudante de Educação Física e busca a prática no parque por conta do
ambiente. “Vi o parque perto da casa do meu primo e resolvi vir treinar com ele. Então, tem a proximidade, a
conservação dos equipamentos, que é boa, a área verde, o ar puro, esse tipo de coisa que levo em conta por já viver
em apartamento, em que a gente fica fechado”, explica.
“Aqui também é sem pressão, com pouco barulho e não é preciso revezar os equipamentos, como no horário
de pico das academias. Além do que é sem custos e os ganhos são quase os mesmos”, complementa Eduardo. André
Fonseca, com 24 anos, estuda
Estatística e sempre vai ao parque
com os amigos. “Aqui, é gratuito e
os amigos se reúnem para treinar
todo mundo junto. Aqui, é mais
social e sociável”, afirma.
Já João Paulo da Silva
Freitas, estudante de engenharia
de 18 anos, lembra alguns
cuidados que toma ao ir praticar
atividade física no parque. “O
parque é bonito, tem gente
conhecida, mas é preciso estar
atento
a
conservação
dos
equipamentos, que não são
conservados com tanta frequência.
Outro ponto é a segurança. À
noite, é preciso vir acompanhado e
estar bem atento”, reforça.
Fonte:
http://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-exercitar-mais/destaques/1314-atividades-fisicas-em-locais-publicos-sao-boaopcao-mas-exigem-cuidados
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

Análises conduzidas no Uruguai, país que deve adotar modelo desenvolvido no Chile, revelam que alertas sobre
excesso de sal, gordura e açúcar funcionam melhor que sistemas defendidos pela indústria.
Gastón Ares partiu da hipótese de que o semáforo com verde, amarelo e vermelho para calorias, sal, açúcar e
gordura seria o melhor sistema de rotulagem frontal existente. Mas o integrante do Centro de Investigação Básica
em Psicologia da Universidade da República, no Uruguai, acabou chegando a um resultado diferente. E tudo bem.
“Nos demos conta de que a ideia de muitas informações não era boa. E que no semáforo era difícil se definir
por um produto. Se há uma cor verde e uma vermelha, isso
confunde as pessoas. O que é mais importante: açúcar ou
gordura?”, questiona-se Gastón, que é também professor do
Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da
Faculdade de Química.
No começo da década se começava a especular que os
sistemas de rotulagem frontal poderiam ser um aliado
importante na luta inglória para frear o crescimento dos índices
de obesidade. E Gastón passou a estudar o assunto. Nesse
ínterim, o Chile tirou da cartola os sinais de alerta que desde
2016 dão o que falar. Os octógonos pretos alertam quanto ao
excesso de calorias, sal, gordura e açúcar.
“O importante a concluir é que em todos os casos o sistema de advertências é melhor ou igual que o
semáforo, mas nunca, em nenhum estudo, podemos dizer que o semáforo é melhor que o de advertências”, diz
Gastón. No mesmo ano da decisão chilena, o Uruguai lançou um guia alimentar nos moldes do publicado pelo Brasil
em 2014, recomendando que se evite a ingestão de produtos ultraprocessados. O passo seguinte foi estudar a
definição de um modelo de rotulagem, e o sistema chileno casou bem à sugestão oficial, de modo que está pronto
para ser adotado.
Desde então, Gastón se transformou num dos grandes estudiosos desses sistemas. No geral, as pesquisas
consistiram em simular situações de compra para tentar entender qual modelo tinha maior capacidade de induzir os
consumidores a reduzir o consumo de ultraprocessados.
Uma das mais recentes comparou o sistema de advertências com o NutriScore, adotado de forma voluntária
na França em outubro do ano passado. O modelo do país europeu cruza informações nutricionais e dá uma nota
geral ao produto, de A a E. Na comparação, o modelo chileno de novo se saiu melhor, embora seja preciso alertar
que se trata de um primeiro embate, insuficiente para definir qual dos sistemas é superior.
São apenas elementos iniciais para essa comparação, que se torna importante para os brasileiros porque
recentemente a Anvisa indicou que o NutriScore está sendo analisado juntamente com o semáforo proposto pela
indústria e um modelo inspirado no caso chileno, encampado pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável.
A avaliação é de que os alertas são mais efetivos do ponto de vista de política pública porque apresentam os
melhores resultados no sentido de mostrar ao consumidor quais os piores produtos. Se são esses produtos que
formam a maior parte da dieta e provocam boa parte dos problemas, o sistema que melhor desencoraje o consumo
é aquele que deve ser escolhido.
Sobre os rumos da Anvisa, Gastón revela certa insatisfação. Ele foi um dos convidados para a audiência pública
realizada em novembro do ano passado, quando a agência insistiu que não há evidências científicas suficientes para
dar respaldo a qualquer dos modelos.
http://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2018/04/serie-de-estudos-mostra-maior-efetividade-deadvertencias-em-rotulos-de-alimentos/
Leia

mais

em:
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Espaço dos Estados

III Fórum Estadual da Rede de Alimentação e Nutrição do SUS- SES/BA
A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia – SES-BA, por meio da Diretoria de Gestão do Cuidado (DGC) e da
Coordenação de Políticas Transversais – CPT/Área Técnica de Alimentação e Nutrição – ATAN, realizará o III Fórum
Estadual da Rede de Alimentação e Nutrição do SUS, no período de 23 a 25 de maio de 2018, para referências
técnicas das ações de Alimentação e Nutrição/Atenção Básica dos Núcleos e Bases Regionais de Saúde, municípios
com populações acima de 150 mil habitantes e municípios da Região Metropolitana de Salvador.
Teremos a presença da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Atenção Básica do
Ministério da Saúde, Dr.ª Michele Lessa, e mais dois técnicos do Ministério: Maria da Penha Ferrer e Ana Maria
Cavalcante. A equipe UNICEF conduzirá as atividades no dia 25 de maio para divulgação do Selo UNICEF Edição 20172020, voltado aos 249 municípios do semiárido.
O objetivo do Fórum é pactuar modos de cooperação intrassetorial e o fortalecimento da Rede de
Alimentação e Nutrição/Atenção Básica, além de estimular a implementação, o monitoramento e avaliação das
diretrizes da Politica Nacional de Alimentação e Nutrição, nos âmbitos estadual, regional e municipal.
Fonte: Área Técnica de Alimentação e Nutrição – ATAN.

Seminário para Organização da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade –
Macaé (RJ)
No dia 9 de maio, no município de Macaé (RJ), aconteceu o Seminário para Organização da Linha de Cuidado
do Sobrepeso e Obesidade (LCSO), na Região de Atenção à Saúde (RAS) Norte Fluminense. Participaram do Seminário
a secretária de saúde de Macaé Sra. Edelzita Alves Lisboa, a representante da prefeitura de Quissamã, a
Coordenadora-Geral de Gestão em Saúde Sra. Delba Machado Barros e a Sra. Alba Valéria Dias Abreu, Coordenadora
Regional da área técnica da alimentação e nutrição (ATAN) e de Aleitamento Materno.
Participaram ainda referências estaduais da ATAN da Secretaria de Estado da Saúde (SES), alunos da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e cerimonialista, profissionais
da saúde (nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas e educadores de atividade física) e a CGAN/DAB.
Os municípios de Campos dos Goytacazes, Carapebús, Macaé, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de
Itabapoana apresentaram suas experiências regionais para o enfrentamento do sobrepeso e obesidade na região.
Merecem destaques os municípios de Quissamã, que apresentou a cobertura de registro no SISVAN/ 2017, e o
município de Macaé, com apresentação da LCSO municipal e instituição de fluxos de encaminhamentos na rede.
O debate ocorreu em torno da necessidade de avanço das discussões para elaboração do Plano na Região
Norte Fluminense e no Estado do Rio de Janeiro. Será instituído um grupo de trabalho que formalizará a oficina
regional com reuniões mensais. A proposta é iniciar a oficina com o tema “Capacitação para uso do SISVAN - Sistema
de Vigilância Alimentar e Nutricional, e terá como objetivo capacitar os usuários do SISVAN sobre as suas
funcionalidades, considerando que esse sistema tem o papel fundamental na gestão das informações da Vigilância
Alimentar e Nutricional (VAN) e sua interface com os pontos da Rede Atenção.
Durante o evento, os participantes puderam se servir de sucos naturais e porções de frutas. O serviço foi
promovido pela Loja de Hortifruti de Macaé e alunos da UFRJ.
A iniciativa teve por objetivo divulgar a importância de estratégias de sensibilização da implantação da Portaria
GM/MS nº 1.274/2016, que dispõe sobre as ações de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos
Ambientes de Trabalho, a serem adotadas como referência nas ações de promoção da saúde e qualidade de vida no
trabalho no âmbito do Ministério da Saúde e entidades vinculadas.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Como os achocolatados estão prejudicando a saúde das crianças;
nutricionistas alertam
Os achocolatados que pais e mães servem para as crianças contêm, em sua maior parte, açúcar: em
alguns casos, a quantidade pode chegar a 90% de uma porção de duas colheres de sopa. Basta verificar os
rótulos de três das mais consumidas marcas do mercado para ter certeza de que, em sua maioria, os
produtos possuem açúcar demais.
Os achocolatados são classificados como alimentos ultraprocessados, aqueles cujo processo de
produção e substâncias utilizadas muitas vezes têm como objetivo tornar seu gosto mais atraente e sua
validade mais longa. Sua ingestão, contudo, não deve ser rotineira, conforme explica o Guia Alimentar
para a População Brasileira, do Ministério da Saúde.
Apesar de a quantidade de açúcar não causar efeitos graves de imediato no organismo de uma
criança, assim como qualquer alimento ultraprocessados, o consumo em excesso e de maneira muito
frequente pode ser prejudicial. “Os principais efeitos negativos são a obesidade e suas consequências,
como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, doenças do sistema circulatório, entre outras”, diz o
nutricionista Alexsandro Wosniaki, do Conselho Regional de Nutrição do Paraná (CRN-8).
A coordenadora do Curso de Nutrição da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Flávia
Auler, acrescenta que essas doenças podem surgir porque o organismo humano está programado para
produzir determinada quantidade de insulina, hormônio associado ao metabolismo da glicose. O abuso da
quantidade de açúcar leva o organismo a consumir a insulina que seria usada durante toda a vida.
Os nutricionistas dão algumas dicas do que pode ser usado para substituir ou diminuir a quantidade
de achocolatado na dieta das crianças: uma delas é usar o cacau em pó puro e adoçar pouco. Ou, ainda,
acrescentar o cacau no achocolatado tradicional para que, aos poucos, a criança acostume o paladar e
não rejeite a bebida.
Bater leite com frutas (banana, maçã e mamão, entre outras), sem adição de açúcar é outra receita
para oferecer às crianças, além de sucos e chás naturais e leite integral puro.

Fonte:
http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/qual-a-quantidade-de-acucar-nos-achocolatados/
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Resultado Parcial 1ª vig/2018 –
04/05/2018)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.079.079




- 22,37% de famílias acompanhadas:
2.478.868 famílias acompanhadas;
Em relação à 2ª vigência/2017, estamos com menos 1,5 pontos percentuais (p.p.);
Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 7,97 pontos percentuais (p.p.);



- 224.610 gestantes localizadas:
Em relação à estimativa (360.854), estamos com 62,24% de gestantes localizadas;




- Descumprimento na atual vigência:
13.569 crianças sem vacina em dia
623 gestantes sem acesso ao pré-natal

- Municípios:
 332 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
 2.162 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
 280 municípios sem nenhuma gestante identificada
Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 1ª vigência de 2018, por Unidade Federativa.
2ª vigência 2017 (parcial 13/11/17)



UF

Nº famílias
perfil saúde

Nº famílias
perfil saúde
acomp.

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

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

Cobertura (%)
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

1ª vigência 2018 (parcial 04/05/2018)
Nº famílias perfil
saúde

Nº famílias
perfil saúde
acomp.

Cobertura (%)

76.497
323.215
340.332
62.832
1.400.059
840.616
65.181
137.469
259.603
802.991
861.796
105.778
137.485
774.742
398.540
884.172
343.264
302.640
638.497
273.926
72.766
37.459
294.030
99.598
218.197
1.222.523
104.871
11.079.079

21.952
65.544
131.520
13.756
316.062
208.817
13.071
27.978
60.618
157.183
315.159
15.774
31.000
199.168
79.760
215.993
81.220
61.835
63.780
60.239
15.164
7.295
49.233
16.540
43.818
177.917
28.472
2.478.868

28,70
20,28
38,64
21,89
22,57
24,84
20,05
20,35
23,35
19,57
36,57
14,91
22,55
25,71
20,01
24,43
23,66
20,43
9,99
21,99
20,84
19,47
16,74
16,61
20,08
14,55
27,15
22,37

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2017
-0,93
-5,66
4,89
-0,37
-1,86
-5,81
-0,60
-7,42
1,38
-2,00
3,27
-0,37
-2,67
-0,75
0,25
-2,23
1,67
-3,97
-1,78
2,54
-1,04
-0,81
-4,32
-1,11
-5,40
-1,89
1,26
-1,50
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Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 14/05/2018:

- 489.050 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 11,2 % da meta de crianças
de 6 a 59 meses.
- Em comparação com maio de 2017, estamos com menos 1.064.003 crianças suplementadas e menos 13,4 pontos
percentuais.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (11,2%): DF, RJ, RR, SP, CE, RS, PA, MT, ES, AL, RN, AC, PR, PB,
RO, AM, MA, PI e BA.
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 14/05/2018 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
57.925
223.404
493.617
193.885
74.890
117.020
580.482
223.325
522.713
190.877
56.640
153.413
183.396
99.072
37.739
45.844
10.473
131.685
367.234
95.731
5.893.904

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
4.450
13.400
26.231
6.753
85.267
18.037
0
3.510
30.848
46.264
22.544
8.960
6.779
32.909
17.715
63.939
19.063
4.421
2.222
12.954
8.892
920
2.203
2.799
15.922
12.950
19.098
489.050

Cobertura
7,3%
6,4%
9,0%
12,1%
10,5%
3,6%
0,0%
6,1%
13,8%
9,4%
11,6%
12,0%
5,8%
5,7%
7,9%
12,2%
10,0%
7,8%
1,4%
7,1%
9,0%
2,4%
4,8%
26,7%
12,1%
3,5%
19,9%
11,2%

Observação: Atualmente, estamos ainda iniciando o processo de regularização do abastecimento das
cápsulas de vitamina A, o que tem influenciado as coberturas mais baixas do que o esperado.
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Saiu na Mídia

Alerta. A Argentina tem o maior consumo de açúcar da região
A ingestão média no país é de 115 gramas por dia. Mais que o dobro do que a Organização Mundial da Saúde
recomenda.
As doenças não transmissíveis estão crescendo de forma alarmante na América Latina e sabe-se que o
sobrepeso e a obesidade estão associados ao avanço desse tipo de doença. Portanto, nos últimos anos, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou sobre o consumo excessivo de açúcar e estabeleceu uma
recomendação máxima de consumo diário de 50 gramas, contando tanto o intrínseco em alguns alimentos quanto o
acréscimo a preparações caseiras ou industrializado, não mais que 12 colheres de chá. Isso significa que o açúcar não
excede 10% das calorias diárias consumidas, considerando uma dieta padrão de 2.000 calorias por dia.
Para conhecer como é o consumo de açúcar na América Latina em relação a essas diretrizes, foi realizado o
Estudo Latino-Americano de Nutrição e Saúde (ELANS), cujos resultados acabam de ser publicados na revista
científica Nutrients. O estudo incluiu Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru e Venezuela. E a
Argentina foi o de maior consumo de açúcar da região, com 115,2 gramas por dia, dos quais 91,4 correspondem a
açúcares adicionados. Mais do que o dobro do recomendado.
Consumo de açúcar na região:

Leia na íntegra por meio do link: https://www.clarin.com/sociedad/advierten-argentina-mayor-consumo-azucarregion_0_H1zI7SXTG.html
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Usar o celular ou ler enquanto come aumenta o consumo de calorias em até
20%, mostra pesquisa da UFLA
Estudo da Universidade Federal de Lavras alertou que ter o hábito de fazer refeições com distraçõ es
pode levar à obesidade.
O costume de ficar no celular enquanto come pode estar contribuindo para seus quilos extras. Uma pesquisa
da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Minas Gerais, revelou que quem faz refeições usando o celular ou
lendo um livro consome cerca de 20% de calorias a mais.
Em comparação à refeição sem distrações, se entreter com o smartphone enquanto come pode aumentar o
consumo de calorias em até 15%, o equivalente a 79 calorias. Já ler um livro ou um texto pode fazer você consumir
até 20% de calorias a mais, ou 101 calorias.
Para se ter ideia, as 101 calorias "extras" são equivalentes a um filé de frango grelhado médio.
"No momento que você tem um fator distrator, você não presta atenção na quantidade de alimento que você
está ingerindo", disse ao G1 o coordenador do estudo, o professor Luciano José Pereira, do Departamento de
Ciências da Saúde da Universidade. "E o nosso centro da saciedade leva em consideração não só o aspecto fisiológico
daquilo que foi ingerido, mas também o efeito da própria memória."
Para chegar ao resultado, pesquisadores analisaram 64 voluntários com idades entre 18 e 40 anos. Em quatro
sessões, foram avaliados o IMC (Índice de Massa Corporal), o tempo de mastigação e as preferências de alimentos
dos participantes.
Em momentos aleatórios, os voluntários se alimentaram sem nenhuma distração, e em outras, eles puderam
ler um texto ou checar o celular.
"Pode parecer pouco o aumento de 15% ou 20%, mas, se considerar que esse padrão é repetido várias vezes
ao dia e no mês, o ganho de peso é significativo e pode levar à obesidade", alerta pesquisador.
A partir do momento que uma pessoa não presta atenção naquilo que está ingerindo, acrescenta Luciano, ela
corre o risco de se alimentar em excesso.
Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/2018/05/10/usar-o-celular-ou-ler-enquanto-come-aumenta-o-

consumo-de-calorias-em-ate-20-mostra-pesquisa-da-ufla_a_23431880/

