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CONBRAN 2018 se aproxima e Ministério da Saúde
estará presente em atividades da programação
técnico-científica e estande Institucional.
O CONBRAN 2018 está chegando e a Coordenação-Geral de
Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde preparou diversas atividades
sobre temas relacionados à agenda de alimentação e nutrição, que serão
realizadas no stand, além de estar presente em mesas oficiais do Congresso
e atividades da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. O CONBRAN
será realizado em Brasília, durante os dias 18 a 21 de abril, destinado à
comunidade científica da área de alimentação e nutrição de diversos
estados brasileiros e países estrangeiros, dirigido principalmente para
nutricionistas e acadêmicos dos Cursos de Ensino Superior em Nutrição,
técnicos em nutrição e dietética e alunos dos cursos técnicos. A expectativa
é reunir cerca de 3.500 participantes.
Nesse sentido, o congresso abrirá espaço para exposições de
temáticas que dialogam com estratégias para fazer avançar Políticas de
Segurança Alimentar e Nutricional, como a Política Nacional de Alimentação
e Nutrição. Serão discutidas as estratégias mais eficazes para a prevenção da
obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis; as estratégias de
promoção de saúde e diretrizes para a Promoção da Alimentação Adequada
e Saudável, como o Guia Alimentar para a População Brasileira; os sistemas
alimentares; as medidas regulatórias e o seu impacto sobre políticas
públicas; o desafio na organização da Atenção Nutricional no Sistema Único
de Saúde; e atualização sobre pesquisas na área de saúde, nutrição e política
pública.
Além disso, o Ministério da Saúde contará com um estande
institucional no qual serão realizadas rodas de conversa abertas aos
congressistas, com a participação de pesquisadores, profissionais e
personalidades reconhecidas na agenda de nutrição com vistas a impulsionar
o debate sobre medidas efetivas para o enfrentamento da obesidade e
outras doenças crônicas. Programe-se e participe!
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MDS promoverá atividades sobre Educação Alimentar e Nutricional no
CONBRAN 2018

Conselho Nacional de Saúde promoverá Oficina sobre Direito à Saúde e
nutrição no CONBRAN 2018
A Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição – CIAN
do Conselho Nacional de Saúde promoverá no dia 20 de abril de
2018 oficina denominada “Os 30 anos do SUS na luta pelo Direito
à Alimentação Adequada e Saudável.” A CIAN tem atuado em prol
da garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e
Saudável, assim como no acompanhamento das ações, programas e estratégias desenvolvidas no SUS tendo em vista
melhorias das condições de nutrição e saúde da população brasileira.

Aliança participa do CONBRAN, o Congresso Brasileiro de Nutrição
A Aliança também participará com um estande próprio e uma programação exclusiva e diária no Conbran
2018.
Na programação do espaço, os talk shows serão apresentados pelos jornalistas João Peres e Moriti Neto, do
blog O Joio e o Trigo, que recebem convidados especiais. No dia 20, Rita Lobo, apresentadora do canal Panelinha,
participa com o tema “Cozinhar é um Ato Político”.
A campanha “Rotulagem Adequada Já”, que defende a ideia de que consumidores mais bem informados são
capazes de fazer melhores escolhas alimentares mais saudáveis será também discutida dentro dos talk shows,
contando com uma atividade exclusiva: será realizada a Tenda da Rotulagem, ação que mostra a aplicação do
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modelo de rotulagem nutricional proposto pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e apoiado pela
Aliança.
Ainda, dentro da programação do Congresso, a Aliança fará uma homenagem à Asbran ( Associação Brasileira
de Nutrição) pelos avanços em sua política de financiamento para a realização dessa edição do Conbran. A
associação se coloca como organização pioneira, adotando pela segunda vez consecutiva – desde o último Conbran,
em Porto Alegre – novas práticas para prevenir conflitos de interesses com a promoção da alimentação adequada e
saudável, sem interferência de interesses mercadológicos em seu programa científico.
Confira a programação completa da Aliança no Conbran:
19/04 | Quinta-feira
Amamentação e o Direito Humano à Alimentação
Adequada e Saudável
Horário: Das 10h30 às 11h
Convidadas: Fabiana Muller e Sonia Salviano (IBFAN
Brasil – Rede Internacional pelo Direito de Amamentar)
Alimentação Adequada e Saudável é um Direito Humano! / Inovações na Educação Alimentar
Horário: Das 13h30 às 14h
Convidadas: Valéria Burity (FIAN) e Carolina Chagas (Asbran)
Você tem o Direito de Saber o que Come: Rotulagem Adequada Já!
Horário: Das 16h às 16h30
Convidados: Ana Paula Bortoletto (IDEC) e Gastón Ares (Universidad de la República – Uruguai)
20/04 | Sexta-feira
Tributação de Bebidas Açucaradas no Brasil, uma Jabuticaba Cheia de Açúcar!
Horário: Das 10h30 às 11h
Convidados: Paula Johns (ACT) e Rafael Claro (UFMG)
Cozinhar é um Ato Político
Horário: Das 13h30 às 14h
Convidada: Rita Lobo, apresentadora do canal Panelinha
Conflito de Interesses na Pauta da Alimentação Adequada e Saudável
Horário: Das 16h às 16h30
Convidadas: Camila Maranha (UERJ) e Daniela Canella (UERJ)
21/04 | Sábado
Publicidade Infantil, Não!
Horário: Das 10h30 às 11h
Convidadas: Ekaterine Karageorgiadis (Alana) e Renata Monteiro (Opsan)
Tenda da Rotulagem
Conheça a proposta de rotulagem nutricional em formato de triângulo
19/04 | Quinta-feira: Das 15h às 16h
20 e 21/04 | Sexta-feira e Sábado: Das 12h30 às 13h30
Acerte o Quiz e Ganhe um Brinde
Todos os dias, das 10h às 17h, é possível testar seus conhecimentos sobre políticas públicas sobre alimentação
adequada e saudável.
Fonte: http://alimentacaosaudavel.org.br/alianca-participa-do-conbran-o-congresso-brasileiro-de-nutricao/
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Brasil precisa de medidas regulatórias
para conter o aumento da obesidade,
defendem pesquisadores.
Ajudar o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis
é o que pretendem as medidas regulatórias propostas pelo
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea). A discussão vai além do que as pessoas devem ou
não devem comer.
“Nós possuímos um sistema alimentar hegemônico
que produz doença, não só do corpo do indivíduo mas também do meio ambiente, do sistema social, do sistema
econômico. Quando nós olhamos a ponta do sistema alimentar que é o consumo, nós estamos incidindo num
aspecto que pode contribuir para a transformação do sistema alimentar como um todo”, explica a presidenta do
Consea, Elisabetta Recine, sobre a importância da agenda regulatória na segurança alimentar e nutricional.
A relação entre quem compra, produz e vende, seja qual for o produto, é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor. Mas, quando o assunto é alimentação, pesquisadores defendem medidas regulatórias que garantam
informações mais claras e objetivas nas embalagens, regras para a publicidade de alimentos e menos subsídios a
produtos industrializados e ultraprocessados.
O tema foi debatido, nesta quarta-feira (11), durante a 6ª Plenária do Consea, realizada no Auditório do
Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Em junho, o conselho retomará a discussão sobre a agenda regulatória soba a
perspectiva da produção de alimentos e do código sanitário.
Publicidade sob controle
“No papel, o Código é maravilhoso, na prática, a realidade é outra”, afirma o professor Adalberto de Souza
Pasqualotto, coordenador do Curso de Direito da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC-RS). Ele cita como exemplo a publicidade abusiva que tenta se apoiar no “falso discurso da
liberdade [de expressão]”, que também é garantida por lei. “A verdade é que isso não se aplica totalmente à
publicidade porque a função da publicidade não é simplesmente expressar ideias e valores, como se trata em um
discurso político ou obra de arte. A função da publicidade é persuadir em função de compra. E a Constituição
autoriza, inclusive, a restrição da publicidade em alguns casos”, explica ele.
Para o professor, é preciso avançar na agenda das medidas regulatórias para que o estado cumpra o dever
de proteção à saúde dos consumidores. “O governo tem o dever de atuar no sentido de garantir produtos e serviços
com padrões adequados de qualidade e segurança”, destacou Pasqualotto.
Subsídios em cheque
Outra medida defendida pela sociedade civil deve alcançar o custo de produção dos industrializados. No
caso das bebidas com alto teor de açúcar, existe uma proposta de tributação de bebidas como refrigerantes e sucos
industrializados que está sendo discutida com vários setores da sociedade civil e representantes da indústria. A
medida tem como base as políticas regulatórias antitabagismo que tiveram sucesso no Brasil, que teve redução de
56% entre 1989 e 2013. “Quando aumenta o preço, diminui incentivo para consumo”, diz a diretora da Aliança do
Controle do Tabagismo, Álcool, Alimentação Saudável e Atividade Física (ACT), Paula Johns.
De acordo com a pesquisadora, a política fiscal em vigor no país favorece a epidemia da obesidade no Brasil.
“As principais empresas, as líderes de mercado, estão sediadas na zona franca de Manaus como uma forma de não
pagar tributos. Então, elas recebem subsídios. Cada um de nós, tomando refrigerante ou não, está ajudando no lucro
das líderes de mercado de bebidas adoçadas”, explica a diretora da ACT.
Informação na lata
Entre as medidas regulatórias, está em debate na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) um novo
modelo de rotulagem de alimentos, com a padronização das informações apresentadas nos produtos
industrializados. O diretor-adjunto da Diretoria de Gestão Institucional (Diges/Anvisa), Pedro Ivo, disse que estão
analisando aspectos que vão além do “design” das embalagens e que a agência está atenta à recomendação do
Consea.
De acordo com a representante do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) no conselho, a nutricionista Ana Paula
Bortoletto, “se a gente não tiver medidas regulatórias como a mudança da rotulagem, não vai ter nenhuma
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mais saudáveis”.
A conselheira aponta a necessidade de uma indicação na parte frontal das embalagens onde há alto teor de
ingredientes que tragam prejuízos à saúde. “Por exemplo, existem várias denominações usadas hoje nos rótulos de
alimento para a palavra ‘açúcar’. Quando a pessoa vai ler, ela não consegue nem saber se tem açúcar ou não porque
tem tantos nomes diferentes e técnicos que fica quase impossível a identificação”, explica.
Educação na prática
Para os que dizem que basta ensinar aos filhos o que é certo ou errado, quando o assunto é alimentação, as
pesquisadoras explicam que o ambiente tem uma grande influência na hora de decidir o que comer. “Educação não
resolve esse tipo de problema. É uma concorrência desleal tentar educar a criança enquanto ela vive num ambiente
que é completamente o contrário daquilo que você está tentando ensinar”, explica Paula Johns. “Apenas culpar o
indivíduo por suas escolhas não resolve. Se não tiver um ambiente que promova escolhas mais saudáveis,
dificilmente as pessoas não vão conseguir mudar isso”, reforça Ana Paula Bortoletto.
Saúde de peso
Para os pesquisadores, avançar na agenda regulatória é necessário para conter o aumento de peso da
população decorrente da má alimentação. Um levantamento apresentado pelo Ministério da Saúde mostra que
58,9% das crianças entre 0 e 8 anos estão acima do peso. Na população adulta, 52,5% também estão com excesso de
peso.
Os dados também indicam que o consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo estão
impactando o avanço da obesidade e da prevalência de diabetes e hipertensão. O diagnóstico de diabetes passou de
5,5% em 2006 para 8,9% em 2016 e o de hipertensão, de 22,5% em 2006 para 25,7% em 2016.
“Os melhores estudos mostram que, para prevenir a obesidade infantil, as ações mais efetivas são as medidas
regulatórias”, diz Michelle Lessa, coordenadora geral da Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN).
Fonte: Ascom/Consea
Link: http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2018/abril/brasil-precisa-de-medidas-regulatoriaspara-conter-aumento-da-obesidade-afirmam-pesquisadores/view

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Nova série da revista The Lancet tem como foco Doenças Crônicas NãoTransmissíveis, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Economia
Os cinco documentos da Força-Tarefa mostram que a pobreza impulsiona e é
impulsionada pelas DCNTs, mas que a proteção financeira dos altos custos médicos pode quebrar esse ciclo; as
políticas de preços e a tributação são meios eficazes para reduzir os fatores de risco das DCNTs, como o tabaco e a
alimentação não saudável, e podem reduzir as desigualdades; e que o investimento em controle de DCNTs resulta
em aumento do crescimento econômico.
Confira os artigos da Série:
→ Investing in non-communicable disease prevention and management to advance the Sustainable Development
Goals
→ Action to address the household economic burden of non-communicable diseases
→ Investing in non-communicable diseases: an estimation of the return on investment for prevention and treatment
services
→ Tackling socioeconomic inequalities and non-communicable diseases in low-income and middle-income countries
under the Sustainable Development agenda
Acesse a série: http://www.thelancet.com/series/Taskforce-NCDs-and-economics
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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 –
13/04/2018
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.079.079
- 11,17% de famílias acompanhadas:

1.237.322 famílias acompanhadas;

Em relação à 2ª vigência/2017, estamos com menos 0,28 pontos percentuais (p.p.);

Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 4,57 pontos percentuais (p.p.);
- 181.865 gestantes localizadas:

Em relação à estimativa (360.854), estamos com 50,4% de gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:

7.236 crianças sem vacina em dia

334 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:

545 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;

882 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;

386 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 02/10/17)
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

Nº famílias
perfil saúde
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

Nº famílias perfil Cobertura
saúde acomp.
(%)
11.153
38.086
60.322
8491
132.477
123.007
10.611
17.005
33.501
60.113
130.217
6.652
18.645
89.451
25.918
109.211
26.235
32.523
36.947
21.786
8.596
2892
32.243
7.457
20.832
102.601
11.958
1.178.930

15,73
12,51
19,18
15,20
10,11
15,67
16,92
13,20
13,62
7,96
16,18
6,67
14,63
12,32
6,84
13,17
8,03
11,74
6,33
8,40
12,16
7,97
11,77
8,20
10,20
9,53
12,11
11,45

1ª vigência 2018 (parcial 23/03/18)
Nº famílias perfil
saúde
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

Nº famílias
perfil saúde
acomp.
11.750
29.117
72.675
9.146
142.494
107.716
9.818
14.161
34.463
62.866
156.468
9.253
18.931
102.669
28.496
104.476
36.658
31.053
35.001
30.258
10.231
4.146
27.768
9.357
15.967
107.065
15.319
1.237.322

Cobertura
(%)
15,36
9,01
21,35
14,56
10,18
12,81
15,06
10,30
13,28
7,83
18,16
8,75
13,77
13,25
7,15
11,82
10,68
10,26
5,48
11,05
14,06
11,07
9,44
9,39
7,32
8,76
14,61
11,17

Diferença
percentual 2ª
vigência 2017/1ª
vigência 2017
-0,37
-3,50
2,17
-0,64
0,06
-2,85
-1,86
-2,90
-0,35
-0,13
1,97
2,08
-0,86
0,93
0,31
-1,35
2,65
-1,48
-0,84
2,65
1,90
3,10
-2,32
1,20
-2,88
-0,77
2,50
-0,28

PÁGINA 7

SEGUNDEIRA DA CGAN

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 16/04/2018:



218.592 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 3,7 % da meta de crianças de 6 a
59 meses.
Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (3,7%): DF, RR, RJ, PI, SP, AL, CE, AC, RS, MT, PA, BA, PB e ES.
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 16/04/2018 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

1.393
4.335
17.716
3.675
28.275
11.369
0
2.060
11.150
24.590
10.221
3.395
3.137
16.624
7.887
25.900
3.091
2.091
1.512
7.914
5.140
273
1.101
686
9.437
6.374
9.246
218.592

Cobertura

2,3%
2,1%
6,1%
6,6%
3,5%
2,3%
0,0%
3,6%
5,0%
5,0%
5,3%
4,5%
2,7%
2,9%
3,5%
5,0%
1,6%
3,7%
1,0%
4,3%
5,2%
0,7%
2,4%
6,6%
7,2%
1,7%
9,7%
3,7%
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

JANTAR FEITO COM TRÊS INGREDIENTES? TEMOS!

Macarrão é um legítimo representante da comida-conforto: alimenta, anima, lembra casa de mãe...
Se for feito rapidinho, com poucos ingredientes, então, é uma maravilha para resolver o jantar do meio da
semana.
A massa seca, que a gente compra no supermercado, é comida de verdade, não custa lembrar. Ela é
um alimento minimamente processado: tem apenas farinha e água entre os ingredientes.
O que vai fazer diferença é o molho. Nem pense em usar aqueles prontos de latinha ou saquinho!
São imitação de comida, e da pior qualidade – muito ruins mesmo.
No #BlogDaRita: leia ‘A resposta está no rótulo’, sobre a importância de ler a lista de ingredientes.
Tem jeito muito mais esperto e saudável de transformar o macarrão em jantar. E tudo com
pouquíssimos ingredientes:
→Com creme de leite fresco + parmesão ralado + uma pitada de noz-moscada em pó = vira mac ‘n'
cheese, um clássico americano.
→Com brócolis + alho = eis um alho & óleo incrementado, prato completo, colorido e perfumado. E
fica pronto num instante.
→ Com ervilha fresca congelada + bacon + umas folhinhas de hortelã = taí um orecchiette saboroso,
feito com apenas três ingredientes. Ou quatro, se você quiser dar um toque a mais com as lascas de
parmesão na hora de servir.
Tudo bem simples e saboroso. Tudo comida de verdade. O mesmo não dá para dizer sobre aquele
molho pronto...
Foto: Editora Panelinha
Disponível em: https://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/Jantar-feito-com-tres-

ingredientes-Temos
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Saiu na Mídia

Obesidade infantil: Precisamos falar sobre a publicidade de alimentos
No dia 21 de março, um grupo irresponsável de empresas do setor alimentício organizou um evento intitulado
"Lugar de criança é no supermercado: o poder de compra do público infanto-juvenil", liderado pelo influenciador
Felipe Neto, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais. O objetivo era promover a publicidade
direcionada ao público infantil voltada para a venda de alimentos ultraprocessados. [Spoiler: este tipo de publicidade
é proibido no Brasil].
Trata-se de uma abordagem perversa, ultrapassada e totalmente descompassada com os avanços recentes em
prol da infância. Lugar de criança não é no supermercado. Lugar de criança é brincando, se desenvolvendo,
estabelecendo as bases de um futuro saudável para ela e para toda a sociedade. Quando o assunto é alimentação,
lugar de criança é na cozinha, experimentando sabores diversos preparados por e junto daqueles que zelam pelo seu
genuíno bem-estar.
Há alguns anos, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) avaliou a qualidade nutricional de
alimentos ultraprocessados com apelo ao público infantil. Foram analisados 44 produtos e o resultado
impressionante foi de que 84% deles apresentavam quantidades excessivas de nutrientes críticos para a saúde, como
açúcar, sódio e gordura. Foram considerados, portanto, alimentos não saudáveis.
Alimentos semelhantes são hoje exaustivamente divulgados e oferecidos às crianças, por meio de publicidade
abusiva. Estima-se que 50% de toda a publicidade dirigida às crianças seja de alimentos e, destes, mais de 80% seja
de produtos não saudáveis. Segundo a Associação Dietética Americana (American Dietetic Association - ADA), a
exposição de crianças por apenas 30 segundos aos comerciais de alimentos é capaz de influenciar suas escolhas
alimentares.
Lembro aqui que as crianças não conseguem entender o caráter persuasivo ou as conotações irônicas
embutidas nas mensagens publicitárias. E quando mais novas, sequer sabem distinguir publicidade de conteúdo
midiático. Até aproximadamente os 8 anos de idade, elas misturam fantasia e realidade. E mesmo depois que
conseguem fazer tal distinção, é só aproximadamente aos 12 anos que têm condições de compreender o caráter
persuasivo da publicidade.
É farta a literatura a respeito desse tema, como também são cada vez mais fartas as evidências que ligam o
consumo de alimentos não saudáveis à obesidade. Não é difícil concluir, portanto, que publicidade direcionada à
criança e excesso de peso caminham juntos, lado a lado. Combater este requer, necessariamente, restringir aquela.
Esse é um consenso que vem sendo construído por diversos setores da sociedade. Na área médica, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) já afirmaram que esforços
devem ser feitos para assegurar que crianças estejam protegidas do impacto da publicidade de alimentos não
saudáveis e tenham a oportunidade de crescer e se desenvolver em um ambiente protegido e adequado.
Recentemente, decisões históricas das mais altas instâncias da Justiça brasileira fortalecem esse
entendimento. Em 2016, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) criou o primeiro precedente que considera abusiva a
publicidade de alimentos dirigida, direta ou indiretamente, ao público infantil. Um ano mais tarde, outra decisão do
STJ seguiu na mesma direção. Ambas as ações eram contra multinacionais da indústria de alimentos e sobre
publicidade de produtos ultraprocessados.
A obesidade já é considerada uma crise global. E, de um certo ponto de vista, ela é ainda mais perversa com os
menores: uma criança obesa tende a permanecer obesa por toda a sua vida, o que compromete significativamente
seu crescimento, desenvolvimento e bem-estar.
Hoje, uma em cada três crianças tem excesso de peso no país. A título de comparação, 4,1% das crianças
enfrentam déficit de peso, em razão primordialmente da subnutrição. Ou seja, o excesso de peso já excede em oito
vezes a frequência de déficit de peso no cenário da infância no Brasil. Ainda, a obesidade está comprovadamente
ligada ao diabetes, à pressão alta, e a pelo menos 13 tipos de câncer. Por isso, é preciso avançar rápido em direção à
proteção das crianças na luta contra o excesso de peso.
Setores importantes da indústria de produtos alimentícios ultraprocessados já reconheceram a necessidade de
proteger os mais jovens de seus produtos, em um clara sinalização de que estes não fazem parte de uma
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alimentação saudável. Fabricantes de refrigerantes, por exemplo, anunciaram recentemente a restrição da
publicidade de seus produtos para menores de 12 anos.
Este é, sem dúvida, um passo importante. Porém, é necessário dizer que medidas voluntárias como essas não
têm efetividade comprovada. Em todo o mundo, seus resultados são questionáveis. Um estudo conduzido em 19
países, por exemplo, mostra que a indústria de bebidas não segue suas próprias orientações e códigos para
marketing e publicidade.
Por isso, é preciso regular. É preciso que a lei, e não a indústria, diga o que é ou não é legal, o que é ou não é
abusivo. E é preciso dizer que regulação da publicidade infantil nada tem a ver com censura da atividade publicitária
ou da liberdade de expressão - e por isso ela é praticada em diversos países do mundo, como Suécia, Dinamarca,
Estados Unidos e Grã-Bretanha. Qualquer afirmação que relacione regulação com censura é descabida e argumento
de gente mal-intencionada.
Outro lado
A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) enviou uma nota ao HuffPost Brasil.
Nela, a associação explica que o evento Super Rio Expofood, realizado anualmente, é fechado para o setor
supermercadista, bares e restaurantes, hotelaria e panificação e proibido para menores de 18 anos.
"O painel apresentado pela consultora Fátima Merlin e a gerente de categorias de uma rede de
supermercados, com participação do Youtuber Felipe Neto como convidado, teve o objetivo de abordar as melhores
práticas para atender às demandas provenientes do público infanto-juvenil. Entendemos que o consumo permeia a
vida de todos, e o propósito do painel foi apresentar ao público ideias sobre como preparar melhor suas lojas,
inclusive, estimulando a formação de hábitos alimentares saudáveis em crianças e adolescentes", afirmou a ASSERJ
em nota.
Por fim, a associação afirma que o painel "não teve a pretensão de induzir o consumo, e sim, apresentar aos
profissionais presentes tendências de comportamento e pesquisas sobre como se relacionar com esse público."
Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/alianca-pela-alimentacao-adequada-e-saudavel/obesidade-infantil-precisamosfalar-sobre-a-publicidade-de-alimentos_a_23409516/

Açúcar ameaça arruinar sistema de saúde da China
A vida sedentária somada ao crescente apetite pela fast-food
transformaram a China no país com maior número de obesos do
mundo, enquanto a diabetes já ameaça arruinar o sistema sanitário
da nação mais populosa do planeta.
Nos últimos 35 anos, o número de crianças com obesidade ou
sobrepeso se quadruplicou, o que transformou este transtorno em
uma epidemia que alerta não só especialistas sanitários, mas também
economistas, que advertem para o impacto que terá muito em breve
o alto custo da obesidade e da diabetes para os cofres da segunda
potência econômica mundial.
O número de afetados pela diabetes segue aumentando sem controle e, segundo os últimos dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS), já afeta mais de 110 milhões de chineses (10% da população adulta),
enquanto outros 500 milhões são pré-diabéticos.
“Neste ponto, o sistema sanitário chinês simplesmente não é capaz de fazer frente a estas quantidades tão
grandes”, declarou à Agência Efe Justin Fendos, pesquisador da Universidade de Fudan, em Xangai.
Segundo alguns estudos, o custo médio de um tratamento contra a diabetes nos hospitais chineses é de
cerca de US$ 3.200 anuais por paciente, “embora seja importante levar em conta que nem tudo está coberto pelo
governo”.
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Caso todos os pacientes com diabetes fossem tratados com dinheiro público, a China necessitaria de cerca
de US$ 352 bilhões, o que representa quase 2,75% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2017.
“Não é realista pensar que o governo pode absorver uma despesa tão grande”, comentou Fendos, que alerta
também para o fato de que cerca de dois terços dos chineses que sofrem de diabetes nem sequer estão a par de sua
condição, o que evidencia deficiências no diagnóstico e na conscientização social.
Enquanto a China centra seus esforços no seu crescimento econômico, os especialistas advertem que estão
sendo deixadas de lado ameaças importantes para sua estabilidade em longo prazo.
“O novo sonho da China é a prosperidade e uma vida sustentável para o futuro”, disse em uma conversa com
jornalistas Peggy Liu, diretora da Joint US-China Collaboration on Clean Energy (JUCCCE), organização ambiental que
trabalha na China desde 2007.
O bem-estar físico é tão importante quanto o econômico, lembrou Liu, frisando a importância de educar os
menores (20% das crianças chinesas sofrem sobrepeso) para mudar seus hábitos na dieta, invadida na atualidade por
produtos com altos níveis de açúcar, sal e gorduras.
“É preciso influenciá-las antes que se transformem em viciados em açúcar, a maior droga do mundo“,
ressaltou.
A JUCCCE promove programa “Food Heroes“, que é realizado em colégios e shoppings de todo o país para
educar os menores e suas famílias sobre os benefícios de fazer boas escolhas na mesa.
A eficácia deste tipo de programa está demonstrada em países como Japão e Coreia do Sul, onde, após
implantá-los de maneira obrigatória nos centros educativos, se conseguiu registrar as taxas mais baixas de obesidade
no mundo todo.
Segundo Liu, estes programas devem estar acompanhados de outras ações governamentais como a
imposição de impostos de entre 20% e 50% aos produtos com altos níveis de açúcar.
“A arrecadação seria destinada a financiar estes programas educativos. Os impostos também obrigariam os
fabricantes a reduzir os níveis de açúcar”, sugeriu.
Joan Kaufman, da Escola Médica de Harvard, também adverte para as deficiências que a China enfrenta nos
seus trabalhos de prevenção destes tipos de doenças, que podem chegar a colapsar o sistema sanitário.
Apenas com uma prevenção adequada e detecção antecipada se pode conter a epidemia do açúcar no
gigante asiático, onde a diabetes já causa cerca de um milhão de mortes a cada ano, 40% delas em idades
prematuras (antes dos 70 anos), segundo a OMS.
“Os hospitais da China e os sistemas de seguros médicos se verão cada vez mais saturados pelo custo da
morbidez e da mortalidade de doenças crônicas na população que está envelhecendo”, destacou Kaufman.
Fonte: http://brasil.efesalud.com/noticia/acucar-ameaca-arruinar-sistema-de-saude-da-china/

Onze propostas são definidas como prioritárias para regulamentar a
publicidade infantil
Onze projetos de lei que versam sobre a publicidade direcionada à criança e
estão em análise na Câmara dos Deputados e no Senado foram selecionados como
prioritários para o debate do tema neste ano. As proposições estão compiladas em uma
publicação lançada (nesta quarta-feira, 11) pelo Instituto Alana, com o apoio da Frente
Parlamentar de Defesa das Crianças e Adolescentes.
Oito das proposições listadas no Caderno Legislativo: Publicidade Infantil
tramitam na Câmara. A proposta destacada como principal, no entanto, é um projeto de
lei originário da Câmara e agora em análise no Senado (PLC 106/17). Apresentada pelo
deputado Luciano Ducci, do PSB do Paraná, o texto proíbe a publicidade no interior das
escolas, como lembrou Renato Godoy, do Instituto Alana:
"É um projeto de lei que se encontra agora no Senado Federal, sob relatoria do
senador Cristovam Buarque. Estamos envidando alguns esforços para que ele seja
aprovado, para que as crianças estejam protegidas no ambiente escolar da publicidade
infantil."
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Segundo a coordenadora da frente, deputada Maria do Rosário, do PT gaúcho, trata-se de um trabalho de
acompanhamento permanente de projetos de lei:
"O objetivo único do consumo, quando se trata de criança, pode levar à alimentação não saudável, ao uso de
produtos não saudáveis, a pressões familiares e econômicas, a tensões e a frustrações preocupantes."
Outros deputados que participaram do lançamento apontaram os efeitos nocivos da publicidade, como a
crença de que ela cria falsas ideias de felicidade e disputa entre as pessoas de diferentes condições econômicas.
O caderno lançado nesta quarta já é a segunda edição da publicação. A primeira foi lançada em 2016.
O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil voltada para a vivência plena da infância.
Acesse aqui o Caderno Legislativo: Publicidade Infantil 2018
Fonte: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/555741-ONZE-PROPOSTAS-SAODEFINIDAS-COMO-PRIORITARIAS-PARA-REGULAMENTAR-A-PUBLICIDADE-INFANTIL.html

