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Opine sobre a regulação de suplementos
alimentares
A Anvisa está propondo um novo marco regulatório para suplementos
alimentares. O primeiro passo foi definir esta categoria de produtos, que
apesar de ser amplamente reconhecida pelo consumidor e ser adotada em
outros países, não está prevista na legislação sanitária brasileira.
A definição proposta considera suplementos alimentares todos os
produtos de ingestão oral, apresentado em formas farmacêuticas, destinados
a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes,
substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados.
Nesse sentido, a proposta regulatória pretende reunir na categoria de
suplementos alimentares os produtos que atualmente se encontram
disciplinados em seis categorias de alimentos, além de alguns produtos
enquadrados como medicamentos específicos que possuem indicação de
suplementação.
Mudanças
Além de dar um delineamento regulatório mais racional, a proposta traz
importantes inovações na forma de avaliar a segurança e eficácia dos produtos
enquadrados como suplementos. Em outras palavras, no intuito de tornar as
práticas de mercado mais equitativas e favorecer o controle das autoridades
sanitárias, a proposta de regulamento define claramente o que pode estar
contido em um suplemento, os limites mínimo e máximo de cada constituinte
e as alegações que podem ser realizadas, por meio da adoção de listas
positivas.
Chegar aos critérios para a definição dessas listas prescritivas exigiu um
amplo debate com aqueles diretamente impactados, com discussões baseadas
em fundamentos científicos.
O resultado desse trabalho agora está disponível para contribuições de
toda a sociedade, na forma de consultas públicas. Reconhecendo a
complexidade e abrangência da proposta, foram concedidos 90 dias para o
recebimento de contribuições. São 6 propostas de regulamentos.
Como participar
Os formulários para envio das contribuições estão disponíveis a partir de
8 de janeiro no seguinte endereço: http://portal.anvisa.gov.br/consultaspublicas#/.
Se você precisa de orientações sobre o envio de contribuições ou quer
conhecer o processo regulatório mais detalhadamente, confira a página
dedicada a esse tema: http://portal.anvisa.gov.br/alimentos/processosregulatorios
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Fonte: ANVISA
Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/opine-sobre-a-regulacao-de-suplementosalimentares/219201?p_p_auth=ep9z5rYW&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3De
p9z5rYW%26p_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3D_118_INSTANCE_dKu0997DQuKh__column-1%26p_p_col_count%3D1
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A hora é agora! Aproveite o
começo do ano para construir
hábitos saudáveis
O ano virou e o verão já está a todo vapor. É aquele
momento em que as pessoas prometem a si mesmas que
passarão a ter hábitos mais saudáveis, como alimentação
adequada e prática de atividade física. Doutora em Ciências da
Saúde pela Universidade de Brasília (UnB) e professora do
Departamento de Educação Física da instituição, Cláudia
Goulart, conversou com o site Saúde Brasil e conta como
cumprir e, principalmente, como manter essa promessa.
"Hoje está cada vez mais difícil tirar as pessoas do sofá,
pois temos todo conforto dentro de casa e uma imensa
variedade de tecnologias, como internet, jogos, canais de TV
por assinatura. Então, esse início requer muito esforço e força
de vontade. Está tudo relacionado a uma mudança de hábito e
todo um planejamento para que a mudança seja duradoura",
explica Cláudia Goulart, doutora em Ciências da Saúde pela
Universidade de Brasília (UnB) e professora do Departamento
de Educação Física da instituição de ensino.
A ideia de começar o ano bem, fazendo atividade física,
não deve estar atrelada a objetivos repentinos e extremos.
"Muitos querem perder peso rápido para estar mais magro no
verão ou no carnaval. Alguns até tomam medicamentos e
fazem cirurgia. O problema é que essa pressa, ou seja, perder
vários quilos em poucas semanas, vai cobrar do corpo mais
tarde. Se ela se programar e começar 2018 com metas menos
agressivas e manter essa programação ao longo do ano, vai
chegar muito bem em 2019. E se o hábito foi transformado, o
peso saudável vai chegar naturalmente e vai durar por
anos", acrescenta Cláudia Goulart.
Quando uma pessoa procura iniciar atividade física para
perder peso, geralmente coloca como meta tantos quilos em
um período de tempo. No entanto, a professora ensina uma
maneira mais eficaz e duradoura. "As pessoas sempre falam
em perder quilos. Por que não gramas? Atividades físicas
regulares que te fazem perder 30, 50 ou 100 gramas de peso
por dia, por exemplo, vão te dar mais resultados ao longo do
ano que aquela forçada no final, com objetivo de perder vários
quilos de uma vez. Pensando assim, em prazos curtos, mas
conscientes, quando chegar ao fim do ano você terá perdido
vários quilos. O imediatismo está muito na moda. As pessoas
querem resultados rápidos, para ontem, mas se esquecem de
que a vida é um processo, que o divertido é curtir o durante."
A questão de perder peso devagar também ajuda a
manter o peso saudável e está longe de ser mito. "Quando é
feito de forma constante e aos poucos, a atividade física
trabalha a adaptabilidade do corpo de forma muito mais
adequada do que a mudança drástica. As articulações, a
musculatura, os ossos e a mente vão se adaptando ao novo.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
No verão prefira alimentos mais leves como frutas e verduras, que
mantém o corpo hidratado ao mesmo tempo em que é uma
alimentação leve e mais apropriada ao clima. Veja aqui mais algumas
dicas: http://www.blog.saude.gov.br/aq75r9

Como manter a alimentação saudável da garotada nas férias? Veja
estas dicas do #BlogDaSaúde com alimentos saudáveis que podem sim
agradar a garotada! http://www.blog.saude.gov.br/o1rutl

Dores nas costas, incômodos nas articulações, rigidez em algumas
partes do corpo, como torcicolos. Muita gente não sabe, mas a
prevenção para muitas dores está na atividade física. Saiba mais
acessando o Portal Saúde Brasil: http://goo.gl/UGVymv
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O corpo recebe melhor essa atividade, sem falar que diminui muito a possibilidade
de lesões", afirma Cláudia Goulart.
A mudança de hábito requer um comprometimento com você mesmo. "Como
você quer estar no final de 2018? Será que é preciso ter um resultado ruim no
exame médico para tomar a decisão de se mexer? É preciso mesmo ter um trauma,
um choque? A busca por um peso saudável é um comprometimento com a sua
saúde, com a sua qualidade de vida”, ensina a professora, que ainda aponta a
necessidade de buscar uma atividade física que lhe dá prazer e motivação para que
o sedentarismo não retorne. “O que lhe dá prazer? Uma caminhada pequena na rua,
na quadra, no bairro? Faça. Temos uma variedade enorme de atividades hoje. Você
pode sair para passear com os animais de estimação ou participar de grupos de
ciclismo, dança, academia, esportes coletivos, nadar em lagos ou piscinas. A
atividade física é prazer, não castigo. Logo a disposição vem, o sono melhora e tudo
fica mais fácil. Você se disponibiliza mais para se mexer e sua alimentação também
muda, já que passa a querer menos açúcar, evita bebidas alcoólicas, enfim, a
mudança acontece como um todo", conclui a professora.

PÁGINA 3

Professora Cláudia Goulart.
Foto: Karina Zambrana/MS

Fonte: Saúde Brasil
Disponível em: http://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-exercitar-mais/destaques/1205-a-hora-e-agora-aproveite-o-comeco-do-anopara-construir-habitos-saudaveis
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Atividades físicas em grupo
geram mais motivação para
uma vida mais ativa
Você sabia que a prática de atividades físicas em
grupo pode ajudar ainda mais na busca por uma vida
mais saudável? O cardiologista e médico do esporte
Maurício Milani explica ao site Saúde Brasil as
vantagens de ter outras pessoas ao lado na hora de se
exercitar.
"A grande vantagem é a motivação. Observamos
grupos que correm juntos e eles aderem mais ao
exercício quando estão acompanhados", garante o
cardiologista. "Como hoje o comprometimento com a
prática é fundamental para evitar problemas futuros, se
a motivação vier de um grupo, o negócio é aproveitar. A
capacidade física, além de promover saúde individual,
ainda reduz os gastos da saúde pública. Ou seja, quanto
mais exercícios a pessoa faz, mais capacidade física ela
ganha e isso onera muito menos o Sistema Único de
Saúde (SUS)."
"A qualidade de vida não fica só no corpo. Tem
toda uma questão de socialização também. Vários
profissionais de saúde em todo o país recomendam a
dança, por exemplo, como um ótimo exercício. Na
Europa existem trabalhos em que doentes cardíacos se
recuperam com valsa. Aqui no Brasil, temos samba e
outras danças de salão, ou seja, atividades que
trabalham a saúde do corpo e da mente da pessoa",
acrescenta Milani.
Os que praticam atividade - em grupo ou
individualmente - devem se lembrar de procurar um
profissional de saúde para fazer uma avaliação e
conhecer os próprios limites. "Para fazer uma atividade
de maior intensidade é sempre bom uma avaliação
médica preventiva para ver se há algum fator
cardiológico, uma doença oculta como diabetes ou
pressão alta, ou alguma condição ortopédica que
precisa de tratamento", explica Milani.
Segundo o cardiologista, também é importante
conhecer o próprio corpo para não extrapolar.

Foto: Karina Zambrana/MS
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da Saúde
Sabe a diferença entre produtos light e diet? Confira essa reportagem do
Saúde Brasil: https://goo.gl/XFmmQK

Por que é preciso ler o rótulo dos alimentos? O que é necessário conferir? Tire
suas dúvidas no #BlogDaSaúde http://www.blog.saude.gov.br/miodj6

A criançada está em casa e não sabe como fazê-los se alimentar melhor? Veja
estas dicas do #BlogDaSaúde com alimentos saudáveis que podem sim agradar
a garotada! http://www.blog.saude.gov.br/o1rutl
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"O único porém da atividade física em grupo é que são pessoas diferentes.
Muitas vezes uma pessoa menos preparada tenta acompanhar o outro, o que é
bom para gerar um estímulo, mas que pode acabar em lesão por causa do aumento
da carga de exercícios, por exemplo. Devemos sempre lembrar que ninguém tem o
mesmo nível técnico ou capacidade física, então um excesso pode sobrecarregar a
parte ortopédica ou muscular, atrapalhando toda a atividade", aponta o
cardiologista.
Dr. Maurício Milani. Foto: Karina Zambrana/MS
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

Refrigerantes liberam mais hormônio da fome, confirma estudo
Além do açúcar, bebidas com gás engordam pois liberam hormônio da fome, e também podem causar câncer e
diabete
O refrigerante foi criado em 1676, mas a
configuração atual, com água e gás misturados,
só surgiu no início de 1886. E logo o
refrigerante cairia no gosto da população e seu
consumo explodiria. Hoje, integra uma dieta
que preocupa países em todos os cantos do
mundo. Com grandes quantidades de açúcar, o
refrigerante está associado ao aumento da
obesidade. Mas as bebidas gasosas, como o
refrigerante, engordam mesmo?
Pesquisa recente na Universidade Birzeit,
na Cisjordânia, e teste similar encomendado
pela BBC afirmam que sim. O dióxido de
Foto: Ieco Tahan/Flickr-CC
carbono,
ingrediente
indispensável
na
composição do refrigerante, faz com que as células liberem o hormônio da fome, a grelina, e naturalmente isso faz
sentir fome.
Ao analisar esses resultados, a professora Rosa Wanda Diez Garcia, do curso de Nutrição da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da USP (FMRP), diz que os estudos apontam outros problemas, além do aumento da
fome, como a descalcificação do esmalte dos dentes, aumento do risco de câncer de pâncreas, até mesmo de
próstata, doenças cardíacas, aumento do diabete, risco de danos hepáticos, risco de Alzheimer e até mesmo
interfere na questão do comportamento. Segundo a professora, o alto índice de açúcar modifica o mecanismo
cerebral, aumentando a hiperatividade e a agressividade.
O estudo está disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eweis+DS%5BAuthor%5D

Fonte: Jornal da USP
Disponível em: http://jornal.usp.br/atualidades/pesquisas-confirmam-que-refrigerantes-engordam/
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Espaço dos Estados

Programa de Alimentação Saudável é implementado em Barra
Mansa (RJ)
Com o objetivo de estimular a promoção da alimentação saudável, levando em conta que a alimentação é um
fator de proteção ou de risco para a ocorrência de grande parte das doenças, principalmente aquelas consideradas
crônicas, o município de Barra Mansa está implementando o Programa Alimentação Saudável, através da Secretaria
de Saúde, por meio do Nasf (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), do Centro do Idoso e do Programa de Doenças
Crônicas, e em parceria com a Secretaria de Educação, através do Programa Saúde nas Escolas. A iniciativa visa à
multiplicação de informações sobre alimentação adequada, com foco na prevenção de distúrbios nutricionais, como
a obesidade e a desnutrição.
O intuito é de que 120 agentes comunitários de saúde participem da primeira oficina do programa, que será
realizada no dia 25 de janeiro, às 13h, no auditório do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM). “Vamos capacitar
os profissionais para que possam promover e dinamizar o conhecimento sobre os consumos e comportamentos
alimentares da população, seus determinantes e consequências. Assim será possível coordenar uma estratégia
facilitadora para a promoção da mudança de comportamentos da população, além de desenvolver estratégias que
melhorem a qualificação e o modo de atuação dos diferentes profissionais que, pela sua atividade, possam
influenciar conhecimentos, atitudes e comportamentos na área alimentar”, explicou o coordenador do Nasf, Wesley
Abel Mariano, destacando ainda que uma das metas do Ministério da Saúde é reduzir os número de brasileiros com
excesso de peso até 2019. “A ideia é reduzir em pelo menos 30% o consumo de refrigerantes e de suco artificial e
aumentar cerca de 20%, o percentual de adultos que consomem frutas, legumes e verduras, de maneira regular”,
detalhou o coordenador. Entre as doenças crônicas provocadas pela obesidade estão a hipertensão arterial,
cardiopatias, diabetes, apnéia, depressão, Hipertrofia Ventricular e artroses.
– São ocorrências pontuais, provocadas por fatores socioeconômicos e desinformação. O cotidiano tem
imprimido um novo ritmo na vida da população brasileira e, em Barra Mansa não é diferente. Muitos pais saem cedo
para o trabalho e, pela falta de tempo, optam pela alimentação industrializada, rica em sódio e de baixo valor
nutricional, associado ao consumo excessivo de refrigerantes e sucos industrializados”, revelou a coordenadora do
Programa Educação em Saúde, Vivian Gomes Fonseca, frisando que outro agravante diz respeito ao uso da
tecnologia, impactando de maneira negativa na saúde. “Nossas crianças e adolescentes passam muitas horas na
frente de computadores, celulares, games e televisão. Alimentação incorreta e ociosidade combinação que favorece
o sobrepeso e a obesidade”, ressaltou, contando que além do sobrepeso, o município tem registrado casos de
desnutrição. Diante deste quadro, a intenção do Nasf e do Saúde nas Escolas é promover uma série de oficinas
envolvendo as comunidades. As datas serão definidas nas próximas semanas.
Oficinas
A oficina Papo e Cozinha, que é direcionada à terceira idade, visa orientar este público para a substituição de
ingredientes, como farinha branca e leite condensado, nas receitas culinárias. O reaproveitamento de alimentos
também será abordado na reunião. Um varal de receitas fará parte deste encontro. Já a oficina Ervas e Temperos,
tem o objetivo de estimular a substituição dos temperos industrializados e a redução do sódio (sal). Outra opção é a
Horta Caseira, que vai promover orientações sobre o manejo de leguminosas, verduras e temperos em hortas
suspensas, hortas em garrafas pets e em canos de PVC.
Além dessas oficinas, uma atenção será dada as crianças e adolescentes. Por meio do Nutrição kids, que visa
estimular o consumo de verduras, legumes, frutas e carnes no cardápio infantil, combatendo a ingestão de macarrão
instantâneo e biscoitos diversos, achocolatados e refrigerantes, as crianças serão estimuladas a conhecer as frutas
através do cheiro, e do Nutrição Teen, que visa orientar sobre como os alimentos fast food favorecem a obesidade.
Ainda está previsto um Picnic com os idosos, com a finalidade de integrar a terceira idade e disseminar a importância
da ingestão de frutas e alimentos saudáveis.
Fonte: Diário do Vale
Disponível em: http://diariodovale.com.br/cidade/programa-de-alimentacao-saudavel-e-implementado-em-barra-mansa/
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Dicas simples de alimentação para seguir em 2018 e ser mais
saudável
Dieta cetogênica, jejum intermitente, low carb: é
muito provável que você tenha ao menos ouvido falar
— ou até seguido — essas dietas em 2017. E também é
possível que você desconheça o Guia Alimentar para a
População Brasileira: apesar de ter sido lançado em
2014, o documento que deveria nortear nossas
escolhas alimentares, ainda não faz parte do cotidiano
dos brasileiros.
A ideia do Guia Alimentar, coordenador pelo
professor Carlos Augusto Monteiro, do Departamento
de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, é
pensar a nutrição diferente. Ao contrário do
documento anterior (de 2006), o foco não são os
nutrientes, e sim o comportamento alimentar e o
resgate das nossas raízes e tradições alimentares. Ou
seja: você não precisa entender todas as propriedades
e benefícios de uma fruta, mas deve saber quais estão
na época.
Com o crescimento de doenças crônicas e da
obesidade (segundo o Ministério da Saúde, quase 50%
da população brasileira está acima do peso), o Guia
Alimentar foi lançado como uma forma de enfrentar
esse cenário — sem restrições ou medidas
mirabolantes.

Elencamos algumas dicas para você seguir em 2018 que vão te ajudar a se reconectar com a
alimentação regional, ganhar mais saúde e até emagrecer (se essa for uma das suas resoluções de ano
novo):
1 – Prefira sempre alimentos in natura e preparações culinárias
2 – Frutas e vegetais em primeiro lugar. Suco, só às vezes
3 – Evite ultraprocessados ao máximo
4 – Coma com regularidade, em companhia e divida tarefas
Preferir alimentos verdadeiros e preparações culinárias requer rotina: é preciso planejar idas à feira
e supermercado com mais frequência, além de planejar as refeições para evitar desperdícios e lavar a
louça. Isso confere um pouco de trabalho, que não deve ser responsabilidade apenas de um membro da
família.
Fonte: Gazeta do Povo
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/dicas-simples-de-alimentacao-para-seguir-em2018-e-ser-mais-saudavel/
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 15/01/2018:
- 2.994.027 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 47,4 % da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com dezembro de 2016, estamos com menos cerca de 447.941 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 7,0 pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (47,4%): RJ, RS, SP, PR, PA, RR, BA e CE.

Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 15/01/2018 por Unidade Federativa.

UF

Meta
Crianças 6 - 59 meses

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

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
84.303
22.786
131.685
545.273
95.731
6.311.745

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
31.754
111.905
161.614
31.976
350.677
216.386
56.593
48.085
137.214
273.089
194.759
41.663
103.840
203.005
131.798
271.753
101.405
25.692
19.369
118.600
51.774
16.163
8.997
13.782
92.433
102.807
76.894
2.994.027

Cobertura
52,1%
53,3%
55,5%
57,4%
43,1%
43,1%
55,8%
49,3%
61,4%
55,3%
77,3%
55,6%
88,7%
35,0%
59,0%
52,0%
53,1%
24,0%
10,0%
64,7%
52,3%
42,8%
10,7%
60,5%
70,2%
18,9%
80,3%
47,4%

Observação 1: Atualmente, estamos passando por problemas na aquisição e distribuição das cápsulas de vitamina A,
o que tem influenciado as coberturas mais baixas do que o esperado.
Observação 2: Como estamos consolidando os dados do fim da vigência do acompanhamento das condicionalidades
do PBF na Saúde, não haverá, nesta semana, monitoramento parcial. Em breve, será enviado o resultado final da 2ª
vigência de 2017.
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Saiu na Mídia

Obesidade e sobrepeso são problemas crescentes no país
Os índices de excesso de peso e obesidade no Brasil são crescentes e alarmantes. É o que mostra uma
pesquisa feita pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao longo de 2016.
Desta vez, os números do Vigitel trazem os resultados do estudo realizado com beneficiários de planos de saúde. A
proporção de adultos com excesso de peso aumentou de 46,5% para 53,7%, um crescimento de 15,5%, na
comparação entre 2008, quando a pesquisa foi feita pela primeira vez, e 2016. Em relação à obesidade, o percentual
foi de 12,5% para 17,7%, um aumento de 41,6%. Foram realizadas 53.210 entrevistas por telefone, sendo 20.258
com homens e 32.952, com mulheres, em todas as capitais e no Distrito Federal, entre os meses de fevereiro e
dezembro de 2016.
— O aumento dos dois índices está diretamente relacionado com doenças crônicas não transmissíveis, como
diabetes e hipertensão, além de alguns tipos de câncer. Isso afeta diretamente os sistemas de saúde e as operadoras
de planos — explica Karla Coelho, diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS. — Por mais que a pesquisa
mostre que as pessoas estão comendo mais verduras e legumes, por exemplo, há também um aumento no consumo
de comidas industrializadas e de bebidas alcoólicas e ainda o fato de a população fazer pouca atividade física.
De fato, o Vigitel mostra que, entre os beneficiários de planos de saúde, o consumo de frutas e hortaliças
passou de 27% para 30,5%, de 2008 para 2016, um aumento de 13%. O índice de indivíduos fisicamente inativos teve
uma redução de 26%, com uma taxa que foi de 19,2% para 14,2%. Isso, no entanto, não é suficiente, explica Maria
Edna de Melo, presidente do departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.
— Falta, no Brasil, uma política de prevenção. A obesidade é uma doença crônica e progressiva, seus fatores
desencadeantes são múltiplos e variam de um indivíduo para outro. Temos uma perspectiva de modificação na
rotulagem dos alimentos, para que eles tenham advertência frontal, e isso se arrasta desde 2014 na Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) — explica Maria Edna. — Sabemos que, quando os indivíduos veem um sinal de
advertência, eles pensam duas vezes antes de consumir o produto. É fundamental a população receber uma
orientação efetiva.
Outro ponto destacado pela médica é a importância de um trabalho focado nas crianças e nas mães, antes
mesmo da gestação:
— É na primeira infância que devemos começar a prevenção. Os bebês precisam ter um período de
aleitamento adequado, e é fundamental que a introdução dos alimentos seja feita com compromisso com a saúde
da criança. Muitas vezes a população não
sabe o quanto é danoso oferecer bebidas
açucaradas ou bolachas doces com alto
índice de gordura para elas. Isso dificulta a
formação de um paladar para verduras e
legumes.
Pela primeira vez desde que
começou a ser feito, o Vigitel incluiu
indicadores relacionados ao tempo livre
gasto diante de telas de computador,
tablets e celulares. Entre aqueles que
foram entrevistados, 19,5% afirmaram
utilizar esses equipamentos por três ou
mais horas por dia. Já os dados sobre
tabagismo trazem um bom resultado: o
percentual de fumantes, que em 2008 era
de 12,4%, no último ano da pesquisa
passou para 7,3%, o que representa uma
diminuição de 26%.
Fonte: O Globo
Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/obesidade-sobrepeso-sao-problemas-crescentes-no-pais-22284517
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Entre ‘desertos’ e ‘pântanos’, a obesidade ganha peso
No “deserto alimentar”, a areia dá lugar ao asfalto, e a escassez é não
de água, mas de comida saudável. Já a grande oferta de alimentos que
contaminam o organismo é comparada à água suja e lamacenta de um
pântano.
Próximo à estação Central, no centro de Belo Horizonte, o casal
Adriana Pereira, 34, e Thiago Lopes, 28, almoça pastéis de queijo e bebe
refrigerante. Ali, num raio de 200 m, 14 estabelecimentos vendem comida
industrializada e de baixo valor nutricional. “É assim quase todo dia: salgado
frito, refrigerante, biscoito. Sei que não é saudável. Na verdade, eu queria
comer melhor, mas não tenho dinheiro para isso, e os lugares aqui perto
Pântano. Na estação Central de Belo Horizonte, o
não vendem nada natural”, diz Adriana, inserida em uma região classificada
casal Thiago Lopes, 28, e Adriana Pereira, 34,
como “pântano alimentar”.
saboreia pastéis de queijo e refrigerante como
A nordeste dali, no bairro Lajedo, periferia da capital mineira, está a almoço do dia, por falta de opção
dona de casa Elisária Graça, 56, acompanhada das sobrinhas Marina e
Letícia, ambas de 11 anos. O local está na categoria de um “deserto
alimentar” por não oferecer opção de comida saudável. “Moro aqui há 25
anos e, se quero comprar uma maçã, banana, batata ou cenoura, preciso
descer a ladeira (mais de 1 quilômetro), porque aqui não tem. Só dá uma vez
por semana. O jeito é comprar arroz, feijão, carne”, afirma.
Uma realidade oposta aos dois cenários pode ser encontrada no
bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na região metropolitana. Em apenas
uma avenida, três estabelecimentos comercializam alimentos in natura.
Num deles, frutas, verduras e legumes orgânicos estão expostos no balcão,
Elisária Graça, 56, e as sobrinhas Marina e Letícia,
enquanto o diretor de indústria José Henrique Mundim, 31, escolhe o que
11, vivem num deserto alimentar.
vai levar. “Como alimentos in natura todos os dias. Gosto de ir ao mercado e
ao hortifrúti duas ou mais vezes por semana, por causa da variedade de opções”, afirma.
Definição. Para ser considerado um deserto, é necessário que determinado local agrupe 500 pessoas que
precisem se deslocar mais de 1,5 quilômetro para ter acesso a estabelecimentos de comida saudável e nutritiva,
como hortifrútis e supermercados. Já o pântano refere-se a uma área de 4 quilômetros quadrados, onde 90% dos
comércios oferecem comida barata e calórica, como redes de fast-food, lojas de conveniência e pequenos mercados
conhecidos por vender produtos de menor qualidade. Essas características foram definidas pelo Ministério de
Agricultura dos Estados Unidos.
Reflexos. Além da questão gastronômica, esses “ecossistemas urbanos” são reflexos da saúde pública e da
desigualdade social. Áreas mais pobres e mais ricas têm acessos diferentes a alimentos in natura ou minimamente
processados, o que impacta diretamente a qualidade do que se come.
De acordo com a nutricionista Larissa Loure, professora da UFMG, é preciso analisar a logística de distribuição
alimentar para esses lugares. “Zonas mais carentes têm uma realidade de deserto: pouca opção de comércio de
comida nutritiva. Áreas mais centrais tendem a ser pântanos porque concentram estabelecimentos com alta oferta
de alimentos calóricos e industrializado. Já os bairros de classe média-alta possuem comércios que consideramos
ideais, com a oferta de alimentos mais naturais”, explica.
Quais são os impactos provocados na saúde? Segundo Larissa, uma prevalência de sobrepeso e obesidade da
população que habita desertos e pântanos alimentares. Durante o doutorado, ela entrevistou 3.404 moradores
desses locais e identificou uma prevalência de excesso de peso em 44% dos participantes. “O público era composto
por 50,1% de homens e 49,9% de mulheres, sendo que 31,6% delas apresentavam sobrepeso e 12,4% eram obesas”,
pontua.
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Critérios da OMS apontam as medidas consideradas como excesso de peso
A Organização Mundial de Saúde (OMS) determina que pessoas com peso saudável têm um Índice de Massa
Corporal (IMC), que mede a relação entre peso e altura) entre 18,5 kg/mn² a e 25 kg/m². Para que alguém seja
classificado com sobrepeso, é necessário possuir o IMC acima de 25 kg/m². Já para o quadro de obesidade, o
indivíduo deve apresentar um índice acima de 30 kg/m².
Com base nisso, a nutricionista Mariana Rocha, do Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte, esclarece quais são
os efeitos de uma má alimentação. “Seja pelo consumo excessivo de produtos industrializados ou pela falta de
alimentos naturais, as pessoas podem desenvolver um quadro de falta de micronutrientes, como vitaminas e
minerais que são fundamentais para o bom funcionamento do organismo”, afirma.
Além disso, a nutricionista alerta que, ao longo do tempo, esses hábitos alimentares podem provocar o
surgimento de doenças graves como hipertensão, diabetes e problemas no coração. “Se uma situação dessas
acontece, encontramos uma dificuldade maior de reverter o quadro”, diz.
Fonte: O Tempo
Disponível em: http://www.otempo.com.br/interessa/entre-desertos-e-p%C3%A2ntanos-a-obesidade-ganha-peso-1.1562338

Associados a diabetes e obesidade, processados são 30% da
dieta brasileira
Quase um terço das calorias ingeridas pelos brasileiros está relacionada ao ato de abrir uma embalagem; o
problema é que esse comportamento está associado ao ganho de peso e à baixa qualidade nutricional. Isso é o que
apontam estudos reunidos em um número especial da revista científica Public Health Nutrition, publicada em
dezembro pela Sociedade Britânica de Nutrição, dedicada aos impactos para a saúde do consumo de alimentos
ultraprocessados em vários países, entre eles o Brasil.
Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014, os alimentos são divididos em
quatro categorias: a primeira reúne os produtos in natura, como frutas, verduras, leite e ovos, e os minimamente
processados, como grãos e farinhas; a segunda categoria é dos alimentos usados para cozinhar e temperar, como
açúcar, sal e os óleos de cozinha; a terceira, por sua vez, comporta os produtos processados, aqueles in natura que
tem adição de sal, açúcar ou óleo para aumentar o tempo de conservação; por fim, estão alimentos
ultraprocessados, como biscoitos, salgadinhos, refrigerantes e pratos congelados.
Para dar um exemplo, considera-se a espiga de milho um alimento in natura. O milho em conserva enlatado
entra na categoria dos processados. Já o pacote de salgadinho com o sabor milho é classificado como
ultraprocessado.
"O consumidor consegue identificar esse alimento pelo rótulo: quando ele não é autoexplicativo, quando você
não identifica a maior parte dos ingredientes pelo nome, então pode saber que é um alimento ultraprocessado", diz
Wanessa Natividade, nutricionista Fiocruz.
Em um dos artigos publicados na Public Health Nutrition, um grupo de pesquisadores da USP (Universidade de
São Paulo) avaliou os dados da dieta de 32.898 brasileiros. Eles descobriram que, em média, 58,1% das calorias
vinham de alimentos não processados ou minimamente processados, 10,9% de temperos culinários, 10,6% de
comida processada e 20,4% dos ultraprocessados. Nos Estados Unidos, por exemplo, a última categoria chega a
57,6%.
Os pesquisadores também relataram que quanto mais distante da versão in natura dos alimentos, pior era a
qualidade nutricional dessas dietas. "O consumo de alimentos ultraprocessados foi diretamente associado ao alto
consumo de açúcares livres e gorduras totais, saturadas e trans, e com baixo consumo de proteína, fibra dietética e a
maioria das vitaminas e minerais avaliados", afirmam os pesquisadores da USP no artigo.
O resultado pode ser percebido na balança, mas também no consultório médico. "O que acontece é um
desequilíbrio, provocando, na maioria das vezes, um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, como
colesterol alto e quadros de diabetes", afirma a pesquisadora da Fiocruz.
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No Brasil, os dados da última pesquisa Vigitel (Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas
por Inquérito Telefônico), do Ministério da Saúde, mostram que o número de pessoas diagnosticadas com diabetes
cresceu 61,8% entre 2006 e 2016, enquanto o número de obesos aumentou 60% no país no mesmo período. Nos
dois casos, o problema se agrava entre o que têm menor escolaridade.
"Há um avanço dos espaços de publicidade e da oferta dos produtos ultraprocessados para a população de
baixa renda no Brasil, por meio da redução do preço, da venda em porções menores, do comércio de porta em
porta. Por outro lado, a qualidade dos ingredientes piora para baratear os produtos e essa população tem menos
acesso à informação para identificar se aquilo é saudável ou não", diz Ana Paula Bortoletto, pesquisadora em
alimentos do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor).
Todo mundo paga a conta
Um estudo realizado com 8.451 estudantes espanhóis e publicado na revista American Society for Nutrition
identificou que quase dois mil dos entrevistados foram diagnosticados com sobrepeso ou obesidade após uma
década. A justificativa estava na alimentação a longo prazo: quem comia mais ultraprocessados tinha mais chances
de estar no grupo que precisava perder peso.
"Vários mecanismos desses alimentos contribuem para excesso de peso: a dependência da hiperpalatibilidade
--que faz com que a pessoa tenha uma tendência ao sabor mais acentuado--, eles possuem uma maior densidade de
energia, ou seja, têm uma quantidade maior de caloria em uma menor porção de alimento, e quando você não
prepara a sua comida, não tem controle sobre a quantidade de açúcar, sal e gordura", afirma a pesquisadora do
Idec.
Engana-se quem pensa que o resultado
negativo é apenas estético. Uma pesquisa
realizada na UnB (Universidade de Brasília)
pela nutricionista Michele Lessa, atual
coordenadora-geral de Alimentação e
Nutrição do Ministério da Saúde, mostra que
em 2011 o custo da obesidade para o SUS
(Sistema Único de Saúde) em 2011 foi de
quase meio bilhão de reais.
Esse número leva em conta cirurgias bariátricas, mas também internações e tratamentos de doenças
associadas à obesidade, como alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares e diabetes.
Indústria nega terminologia
A Abia (Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação) rechaça a classificação de produtos como
ultraprocessados. Segundo o setor, "não existe tal definição no campo da ciência e tecnologia de alimentos".
Para a associação, o uso dessa definição, "criada por profissionais de outras áreas que não dominam a teoria e
prática do processamento de alimentos", "ignora o fato de que estes alimentos são aprovados
pelas agências regulatórias governamentais, após rigorosa análise para comprovar sua eficácia e segurança para o
consumo".
A Abia defende que a obesidade é resultado de múltiplas causas e não pode ser associada apenas aos
alimentos industrializados.
A OMS (Organização Mundial da Saúde), no entanto, não só utiliza o termo, como defende a redução dos
alimentos e bebidas ultraprocessados para a redução da epidemia de obesidade na América Latina.
Mesmo em lados opostos, representantes da sociedade civil, do governo, da indústria alimentícia e
profissionais da saúde discutem desde 2014 na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) uma das saídas para
facilitar a escolha pelos consumidores: a mudança na rotulagem. A agência, no entanto, ainda não abriu uma
consulta pública sobre o tema, passo que antecede uma decisão.
"Uma mudança efetiva e duradoura na alimentação do brasileiro não passa por culpar os indivíduos, é mais do
que isso. Só educar não funciona, é preciso um ambiente alimentar que favoreça escolhas mais saudáveis, como ter
menos publicidade, preços melhores para os alimentos saudáveis e informação adequada no rótulo", afirma a
pesquisadora do Idec.
Fonte: Jornal Floripa
Disponível em: http://www.jornalfloripa.com.br/mundo/noticia.php?id=49281839

