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CONSULTA PÚBLICA Nº 4
Guia alimentar para crianças menores de 2 anos
Chega a suas mãos a versão preliminar do Guia Alimentar para
crianças menores de 2 anos. Essa nova versão está alinhada ao Guia
Alimentar para a População Brasileira e está em Consulta Pública até o dia
25 de agosto.
A nova edição do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos
traz recomendações e informações sobre como alimentar crianças nos dois
primeiros anos de vida para promover saúde, crescimento e
desenvolvimento.
Pretende ser um apoio à família no cuidado cotidiano à criança, tanto
nos momentos de dúvida durante o aleitamento materno como no
enfrentamento aos desafios cotidianos, no estímulo ao desenvolvimento de
habilidades culinárias e do comer juntos.
O documento espera, também, subsidiar ações de educação
alimentar e nutricional em âmbito individual e coletivo no Sistema Único de
Saúde (SUS) e em outros setores, e ser um instrumento de orientação para
políticas, programas e ações que visem apoiar, proteger e promover a saúde
e a segurança alimentar e nutricional das crianças brasileiras.
Convidamos você a contribuir com críticas e sugestões para melhoria
do documento, tanto de conteúdo como de forma. Sua participação é
fundamental!
Acesse o link:
http://portalms.saude.gov.br/audiencias-e-consultas-publicas/43839-consultapublica-n-4-guia-alimentar-para-criancas-menores-de-2-anos
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Reunião sobre redução do consumo de nutrientes críticos e prevenção de
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)
Aconteceu, em 12 de julho, a reunião sobre redução do consumo de nutrientes críticos e prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT). O encontro teve como objetivo conhecer e discutir novas estratégias para redução
do consumo de sódio, açúcar e gordura pela população brasileira, visando estabelecer parcerias para prevenção e
controle de DCNT na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Brasília).
A reunião contou com representantes da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN), Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS), entidades médicas, conselhos profissionais e academia. Dentre eles representantes
do Hospital do Coração (HCOR), Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), Conselho Federam de Enfermagem (COFEN),
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Instituto Nacional do Câncer (INCA), Associação Brasileira para Estudo da
Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO), Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM),
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Grupo Temático Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva da ABRASCO e
Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN) do Conselho Nacional de saúde (CNS).
Na reunião foram apresentados dados sobre o cenário e acordos internacionais para redução do consumo de
nutrientes críticos, evidências científicas sobre associação entre o consumo elevado de nutrientes críticos e desfechos
em saúde bem como a agenda de redução do consumo de nutrientes críticos do Ministério da Saúde.
Além disso, foram trazidas experiências exitosas da ABESO, SBD e HCOR na agenda de alimentação e nutrição,
em especial sobre rotulagem nutricional frontal, Guia Alimentar para a População Brasileira, dieta cardioprotetora e
sobre a rede de pesquisa em Alimentação e Nutrição do GT de nutrição da Abrasco. Nos debates, foram abordadas
questões relacionadas aos desafios dos profissionais de saúde para a agenda e sobre as formas de atuação das
sociedades e conselhos para superação desses desafios e apoio à redução do consumo de nutrientes críticos,
considerando diferentes eixos como comunicação, formação profissional e apoio à agenda regulatória.
A reunião teve com principal encaminhamento o estabelecimento da parceria e estreitamento das relações com as
entidades participantes em prol da uma agenda de promoção da alimentação adequada e saudável.
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Saiba como atleta de fim de semana pode evitar lesões
Adora jogar um futebol no sábado à tarde, ou dar aquela corrida na manhã de domingo, mas não pratica
exercício físico nenhum durante a semana? Se a resposta for sim, você é o típico atleta de final de semana.
Não há nada de errado com isso. Mantenha este hábito e, aliás, busque fazê-lo com mais frequência. No entanto,
os riscos de lesões musculares em atletas de fim de semana são altos, porque o corpo, por ficar mais inativo durante
a semana, não está acostumado a tanta atividade, como ocorre em
uma “pelada”, por exemplo.
Em época de Copa do Mundo, a vontade de chutar como o
Cristiano Ronaldo, driblar como o Messi e fazer gols como o Neymar
é ainda maior. E se até eles sofrem lesões, imagine quem não é
jogador profissional?
O Magdiel Martins, de 35 anos, é microempreendor e a adora
futebol. Mas, não é todo dia que ele tem tempo para praticar o
esporte ou outra atividade física para preparar o corpo. Por isso,
Magdiel já teve várias lesões, principalmente no joelho e na região
lombar.
“A última vez deu uma inflamação na lombar e começou a
atrapalhar os movimentos da perna. Fiquei com medo e fui ao
médico. Depois emagreci um pouco, porque falaram que era por causa do peso”, descreve. Segundo o Magdiel, um
verdadeiro “fominha por bola”, como ele mesmo se descreve, as lesões não são motivo para deixá-lo no banco durante
uma partida. “Eu insistia. Doía e eu continuava jogando. Eu não parava não. Só se eu não conseguisse mesmo”, conta.
Ortopedista do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) explica que em esportes como corrida,
futebol e vôlei, as lesões mais comuns são as de tornozelo, canelite, lesões ligamentares, tendinosas e meniscais no
joelho, como estiramento, e ruptura muscular no quadríceps, na coxa e na panturrilha. Nas atividades onde são mais
usados os membros superiores, os tendões do ombro e os cotovelos são os que mais costumam ser afetados por
lesões.
A primeira observação do especialista é buscar tratamento para as lesões, pois a maioria das pessoas apela para
a automedicação e insiste em continuar os exercícios mesmo com dor, com a ajuda de imobilizadores que, segundo o
ortopedista, pode levar a um quadro mais grave.
Para evitar lesões em atletas de fim de semana é essencial a prática mais constante de atividade física. Tentar
fazer atividades aeróbicas durante a semana para ganho de condicionamento cardiovascular, fortalecimento muscular,
alongamento muscular antes e após dos exercícios e aquecimento antes da prática esportiva. Também é muito
importante a adequada hidratação.
As dicas são ainda mais importantes para pessoas mais velhas. No caso de atletas de fim de semana, quanto
maior a idade, maiores são as chances de lesões, por causa do desgaste natural do corpo.
Outra sugestão é passar por uma avaliação de um especialista, que, na maioria dos casos indica medidas inicias
como o repouso, a aplicação de gelo, a compressão do local da lesão, a elevação do membro para diminuição do
edema. Quando necessário, é preciso atendimento médico e de fisioterapia para a reabilitação.
Fonte (adaptado): Blog da Saúde
Discponível
em:
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/53414-saibam-como-evitar-lesoes-em-atletas-de-fim-desemana
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Centro da ONU discute parcerias com a União
Africana sobre alimentação escolar
O Centro de Excelência contra a Fome da ONU visitou neste mês a
cidade de Adis Abeba, na Etiópia, para discutir a implementação de um
grupo de trabalho da União Africana sobre alimentação escolar. Em
encontros com representantes do bloco e do Programa Mundial de
Alimentos (PMA), a equipe da instituição afirmou seu apoio à iniciativa,
que vai ampliar o debate do tema em nível continental.
A primeira reunião do grupo de trabalho acontecerá em outubro,
quando serão divulgados uma estratégia e um plano de atividades. O
Centro de Excelência — que foi criado por uma parceria entre a ONU, o
Brasil e o Reino Unido — apoiará a União Africana e o PMA na elaboração
dos documentos, baseando-se em experiências prévias de apoio à
alimentação escolar.
De 4 a 6 de julho, o diretor do Centro e a chefe de programa do
organismo participaram de diálogos com a comissária da União Africana
para Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia da União Africana, a
comissária para Economia Rural e Agricultura, e a diretora do Escritório
para a África do PMA.
Na pauta das discussões, além do grupo de trabalho, também foi
avaliada a participação futura da União Africana no Fórum Global de
Nutrição Infantil e em outros eventos de alto nível sobre segurança
alimentar e nutricional. Especialistas conversaram ainda sobre os
próximos passos para a implementação de uma plataforma online, que
permitirá a troca de informações sobre alimentação escolar. Portal tem
o apoio do Centro de Excelência.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério
da Saúde
Julho ainda tem muitos arraiás pelo Brasil. E você sabia que o
amendoim é rico em minerais, vitaminas, fibras e gorduras
saudáveis (gorduras insaturadas) e, como frutas e legumes e
verduras, contêm compostos antioxidantes que previnem
várias doenças. Leia http://www.blog.saude.gov.br/c4bt8q

Um dos substitutos do sal de cozinha para reduzir o exagero à
mesa e na cozinha é conhecido como “sal de ervas”. Acesse o
Blog da Saúde e saiba como preparar o condimento:
http://www.blog.saude.gov.br/ozjk6y

É importante que todos reflitam sobre sua própria saúde e
hábitos alimentares. Uma dica para uma melhor nutrição e, por
consequência, melhorar a saúde, é consumir mais alimentos
frescos e maneirar na quantidade de alimentos processados.
#AlimentaçãoSaudável

Fonte: Nações Unidas no Brasil
Disponível em: https://nacoesunidas.org/centro-da-onu-discute-parcerias-com-auniao-africana-sobre-alimentacao-escolar/
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Venda de bebida industrializada que contenha
açúcar poderá ser proibida em escolas
A distribuição e venda de bebidas como refrigerantes,
néctares, refrescos, chás prontos para o consumo e bebidas
lácteas poderão ser proibidas nas escolas de educação básica
públicas e privadas. O projeto aguarda emendas na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em
2012, houve 38 milhões de mortes por doenças crônicas não
transmissíveis no mundo e este número pode chegar a 52
milhões em 2030. Câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e
respiratórias crônicas representam 82% dessas mortes.
Pelo projeto, ficará proibida a distribuição e venda de
bebidas formuladas industrialmente que contenham açúcar ou
edulcorantes em seus ingredientes. Além disso, de acordo com o
texto, as escolas deverão estabelecer normas e procedimentos
para o cumprimento da proibição no âmbito de suas respectivas
redes de ensino.
Em 2006, a Portaria Interministerial 1010/2006 institui
diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas
de educação infantil, fundamental e nível médio das redes
pública e privada, em âmbito nacional, favorecendo o
desenvolvimento de ações que promovam e garantam a adoção
de práticas alimentares mais saudáveis no ambiente escolar.
Depois da CAS, o projeto será analisado pela Comissão de
Educação, Cultura e Esporte (CE).
Fonte (adaptado): Senado Notícias
Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/07/13/venda-de-bebidaindustrializada-que-contenha-acucar-podera-ser-proibida-em-escolas
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Rotina é essencial para manter uma alimentação saudável para as
crianças. Como manter a rotina nas férias? Confira no Saúde Brasil.
https://goo.gl/dUQCje

#AconteceuNaSaúde | Comer de forma saudável não significa abrir mão
de uma boa pizza. Ela pode ser preparada com ingredientes in natura e
ser bem nutritiva. Aproveite que o #DiaMundialdaPizza foi nesta semana
e aprenda a receita

Sabe a importância do Aleitamento materno? O Ministério da Saúde
recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais, e que nos
primeiros 6 meses, o bebê receba somente leite materno, sem
necessidade de sucos, chás, água e outros alimentos. Entenda:
https://goo.gl/39TcFP
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Espaço dos estados e municípios

Hábitos saudáveis crescem no Rio de Janeiro, mas obesidade ainda preocupa
Quase metade dos moradores da capital Rio de Janeiro está acima do peso. E 20% deles são obesos. Mas desde
2016 esse número não mudou e, em contrapartida, a população passou a ter hábitos de vida mais saudáveis. Nos
últimos dez anos, o consumo regular de frutas e hortaliças se manteve igual, a prática de atividade física no tempo
livre aumentou 129%! E ao mesmo tempo, o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas caiu 40%. Mas essas
mudanças ainda não foram suficientes.
O sobrepeso e obesidade são os principais fatores de risco para outras doenças crônicas. O que podemos citar
aqui: o Diabetes, doenças do coração e alguns tipos de câncer. Apesar dessa mudança do hábito da população: o
aumento da pratica atividade física, ter mudado um pouco o padrão alimentar, os níveis de obesidade e de excesso de
peso ainda se mantém altos na população adulta e continua no padrão crescente entre jovens e crianças.
Só entre jovens de 18 a 24 anos, o número de obesos cresceu 110% nos últimos dez anos! Por isso, é importante
ficar atento a pequenas ações que, no futuro podem
fazer a diferença.
Aprender a preparar alguns alimentos rápidos
usando comida fresca pode fazer a gente retomar
hábitos que o brasileiro tem perdido, como por
exemplo, feijão com arroz, que é considerado uma
comida saudável e tem tido reduzido seu o consumo.
Coloque exercício físico em tudo que você faz; não é só
ir para a academia, mas é principalmente colocar ele
dentro da sua vida.
No Guia Alimentar do Ministério da Saúde, a população encontra diversas orientações para manter uma
alimentação saudável e saborosa. São dicas de preparo, receitas saudáveis e práticas, além de alertas sobre os
alimentos ultraprocessados, que devem ser evitados já que, além da obesidade, podem provocar outras doenças,
como diabetes e hipertensão.
Fonte: O Diário Carioca
Disponível
em:
https://www.odiariocarioca.com/noticia-2018-07-12-habitos-saudaveis-crescem-no-rio-de-janeiro-mas-obesidade-aindapreocupa-9621328.carioca.html

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Alimento para o pensamento
O que devemos comer para nos manter saudáveis e evitar doenças? A nutrição é um dos maiores causadores
de doenças crônicas, incluindo obesidade e diabetes, mas a resposta a essa pergunta aparentemente simples continua
sendo assunto de debate acalorado.
Esta coleção do British Medical Journal (BMJ) reúne algumas das vozes mais ponderadas e influentes do mundo
no campo da nutrição e saúde, representando uma variedade de origens
e perspectivas, para ajudar a dar sentido ao estado do conhecimento
atual, a qualidade das evidências sobre as principais questões, a
extensão e implicações de discordâncias potenciais entre especialistas e
a agenda para pesquisas futuras.
Acesse: https://www.bmj.com/food-for-thought
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

FÉRIAS ESCOLARES: ATENÇÃO À ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS
Com a chegada de julho, as tão aguardadas "férias escolares" também tem seu início. Durante este
período é comum que as crianças e adolescentes fiquem um pouco mais à vontade em relação ao que
comem e aos horários das refeições. No entanto, cabem aos pais e responsáveis ficarem atentos e
garantirem que os jovens se alimentem de forma correta e sem exageros. De acordo com um estudo
realizado pela Universidade de Goldsmiths, em Londres, e publicado pelo periódico Daily Mail, crianças que
comem muito fast-food terão QI mais baixo do que as que são alimentadas com refeições feitas com
ingredientes frescos.
Com os horários mais flexíveis proporcionados pelas férias, tanto as crianças quanto os pais saem da
rotina alimentar, muitas vezes substituindo refeições importantes por comidas processadas, como os
famosos fast-foods, refrigerantes e sucos artificiais; todos muito prejudiciais à saúde dos mais jovens. Esse
tipo de produto é ruim ao organismo devido ao sistema endócrino ainda estar em desenvolvimento. Ao
comerem alimentos processados e ricos em açúcar e sódio, sobrecarregam o organismo de dopamina e
desencadeiam o vício nesse tipo de alimentação, que por consequência pode levar à obesidade. Além disso,
nessa fase - infância e adolescência - a alimentação saudável promove benefícios à saúde, crescimento,
desenvolvimento e previne problemas, como anemia e deficiência de ferro e outros nutrientes.
As recomendações são simples: focar na alimentação caseira e evitar os exageros. Comida in natura
e refeições nos horários certos asseguram saciedade e energia física. É importante manter a alimentação
dos jovens diversificada e repleta de nutrientes. Investir em um prato colorido, como feijão roxo e verduras
e legumes mais coloridos, é essencial para que eles saciem sua fome e não percam o interesse pela refeição.
Diferente das férias de janeiro, em julho é comum haver quedas de temperatura no Brasil,
especialmente nas regiões sul e sudeste. Com o frio, a predileção por lanches mais calóricos aumenta, no
entanto, é preciso atenção para que as crianças não se rendam aos excessos, como por exemplos biscoitos,
frituras e salgadinhos, que são os favoritos dos pequenos. Uma boa opção na hora do lanche pode ser chips
caseiro de batata doce e pipoca sem óleo vegetal e sal. São muito nutritivos e saborosos, ótimos substitutos
aos salgadinhos calóricos.
O importante é, sobretudo,
manter a atenção ao que as crianças
comem em excesso, evitar comprar
doces e alimentos processados e,
principalmente, oferecer opções
saldáveis e divertidas nos momentos
de lanche e lazer, pois eles são
reflexo do que os adultos fazem. Se
a alimentação dos pais é
inapropriada, ao exigir que seu filho
coma algo saudável, será muito mais
dificultoso. Se eles nos veem
ingerindo alimentos saudáveis, a
adesão é muito mais simples e
natural.
Fonte (adaptado): Jornal Correio da Cidade
Disponível
em:
http://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/14610-frias-escolares-ateno-alimentao-das-crianas
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Monitoramento dos Programas
Suplementação de Vitamina A – parcial de 16/07/2018:
- 1.313.600 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 22,4% da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com julho de 2017, estamos com menos 776.129 crianças suplementadas e menos 10,7 pontos
percentuais.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (22,4%): DF, RJ, CE, MT, SP, PA, RS, AC, RN, ES, PR, AM, PI,
AL, MA, RO, AP e SE.
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 16/07/2018 por Unidade Federativa.
Meta
Crianças 6 - 59 meses
AC
60.907
AL
209.910
AM
291.048
AP
55.682
BA
813.880
CE
501.780
DF
101.332
ES
57.925
GO
223.404
MA
493.617
MG
193.885
MS
74.890
MT
117.020
PA
580.482
PB
223.325
PE
522.713
PI
190.877
PR
56.640
RJ
153.413
RN
183.396
RO
99.072
RR
37.739
RS
45.844
SC
21.848
SE
131.685
SP
319.468
TO
95.731
BRASIL
5.857.513
UF

Crianças
6 - 59 meses suplementadas
7.782
38.506
50.033
10.726
454.888
40.762
0
9.119
62.009
92.051
58.778
18.060
11.134
64.119
62.751
127.012
33.870
9.318
3.749
25.330
19.074
11.834
5.109
5.661
27.757
30.668
33.500
1.313.600

Cobertura
12,8%
18,3%
17,2%
19,3%
55,9%
8,1%
0,0%
15,7%
27,8%
18,6%
30,3%
24,1%
9,5%
11,0%
28,1%
24,3%
17,7%
16,5%
2,4%
13,8%
19,3%
31,4%
11,1%
25,9%
21,1%
9,6%
35,0%
22,4%

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

“Abusivo Tudo Isso”: Vale trocar a saúde dos filhos por brindes em lanches?
A oferta de produtos alimentícios atrelada a brinquedos colecionáveis direcionada a crianças é prática comum
e habitual, adotada repetidamente por diversas redes de fast food. Os anúncios desses combos estão em todos os
lugares: televisão, rádio, internet, pontos de ônibus, outdoors e locais de venda.
Em vez de refletir sobre essa prática, considerada ilegal pela legislação brasileira, nos acostumamos a ela e nos
limitamos a responsabilizar mães e pais, exigindo que façam um trabalho
melhor e digam ''não'' às crianças. Ignoramos que a oferta desses combos de
lanche com brinquedos causa impactos sociais negativos que são sentidos por
toda a sociedade em favor de poucos que se beneficiam dela – as próprias
marcas.
Visando cativar diretamente as crianças, os brinquedos ofertados
nesses combos costumam representar personagens infantis de animação,
filme ou jogo eletrônico do momento. Além disso, são itens exclusivos,
temporários e colecionáveis, o que faz com que as crianças sejam
incentivadas a consumir uma grande quantidade de combos em um curto
espaço de tempo. É natural que a criança deseje completar a coleção.
Não se pode ignorar que a fome para adquirir todos os brinquedos
transforma a criança em uma verdadeira promotora de venda da marca. Sabese que crianças podem influenciar em até 80% as decisões de consumo de
uma casa, e são o encontrado pelos anunciantes e publicitários para apresentar as marcas aos adultos dentro do
ambiente familiar.
Pesquisa realizada por um canal de TV especializado em programação infantil aponta que 27% das crianças
entrevistadas utilizavam o método de insistir com suas mães e pais para que comprassem o produto desejado, até que
acabassem cedendo. 56% das crianças também afirmaram que os itens mais fáceis de pedir e conseguir eram comidas,
lanches e doces.
A Organização das Nações Unidas, em 2016, elaborou declaração com um alerta global sobre o impacto da
publicidade infantil, que inclui a construção de hábitos consumistas e endividamento das famílias, em razão da compra
de itens desnecessários, que estão além do orçamento, para suprir desejos dos filhos.
Diante do desejo ou das insistências, as qualidades nutricionais dos produtos alimentícios com os quais tais
brinquedos colecionáveis são vendidos acabam sendo esquecidas. É preciso, então, lembrar que os alimentos
comercializados em combos infantis pelas redes de fast food têm altos teores de gordura, sódio e açúcar, cujo consumo
corriqueiro é extremamente prejudicial à saúde das crianças.
O Brasil vive, hoje, um momento de transição do padrão alimentar e nutricional, com cada vez mais obesidade
e sobrepeso infantil. Segundo dados do IBGE de 2010, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos está acima do peso no
país, e 15% estão obesas. A obesidade infantil é causada por uma série de fatores, incluindo as estratégias de
comunicação mercadológica direcionadas a crianças, abusivas e ilegais pela legislação brasileira vigente.
A prática também configura venda casada, considerada ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor. Ainda que
os brinquedos possam ser adquiridos separadamente, o valor unitário é claramente alto e abusivo quando comparado
ao preço do combo completo, que inclui os produtos alimentícios mais o suposto brinde. Com isso, as redes de fast
food transmitem ao consumidor a falsa sensação de que ele tem autonomia para adquirir o brinquedo isoladamente
e o induz a acreditar que a oferta do combo lhe é vantajosa por “ganhar” o brinquedo, o que não é verdade. O desconto
é pago com saúde.
Esse tipo de estratégia comercial – associação entre produtos alimentícios não saudáveis, personagens do
imaginário infantil e brinquedos colecionáveis – é pensada e criada por profissionais de marketing para atrair a atenção
das crianças, fazendo-as desejar e consumir os produtos anunciados de forma inconsciente e indiscriminada. No Reino
Unido, o orçamento de marketing das empresas de junk food é 27 vezes maior que os gastos com educação alimentar
país. Imagina essa diferença no Brasil! Diante de tantos artifícios, o mal à saúde que a ingestão regular desses combos
pode causar às crianças é mascarado.
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Estudos de neuromarketing apontam que a associação de
marca a uma experiência de entretenimento é muito mais efetiva
diante do excesso de estímulos publicitários dos dias atuais. Com
o público infantil, a estratégia cai como uma luva. A criança gosta
de colecionar os mais variados produtos e sente-se atraída por
opções que proporcionam ganhos rápidos, exatamente como o
brinquedo atrelado à compra de um produto – imediato e
concreto.
O problema é que o direcionamento de publicidade a
crianças não somente é abusivo e ilegal, condenado por diversas
decisões judiciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como
também pode ser encarado como uma prática desleal, antiética
e moralmente reprovável.
Isso porque a criança é pessoa em especial fase de
desenvolvimento físico, cognitivo, social e psíquico, de modo que
ainda não tem o discernimento necessário para distinguir ficção
de realidade ou compreender o caráter persuasivo da publicidade, nem tem plenas capacidades para se defender da
forte pressão exercida pela publicidade, sendo, por isso, facilmente influenciada pela mensagem comercial.
Não à toa, a nossa Constituição Federal prevê que a proteção dos direitos da criança deve ser compartilhada,
com absoluta prioridade, entre Estado, família e sociedade, o que inclui as empresas, de modo que tais direitos devem
ser sobrepostos aos interesses unicamente comerciais que norteiam a publicidade dirigida ao público infantil.
Só no primeiro semestre de 2018, a rede de lanchonetes McDonald’s anunciou sete combos de lanche com
brinquedos do McLanche Feliz, com uma média de dez “brindes” por campanha. Colocar-se contra essa prática é estar
ao lado da infância. Significa apoiar as famílias e garantir que os adultos tenham autonomia para educar e orientar
seus filhos sem a pressão bilionária da indústria do marketing infantil. Pensando nisso, o Instituto Alana lançou, nesta
terça (10), uma campanha convidando a denunciar o McDonald's à Secretaria Nacional do Consumidor por publicidade
direcionada a crianças. É hora de dizer: #AbusivoTudoIsso.
Fonte: Uol Notícias
Disponível em: https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2018/07/11/abusivo-tudo-isso-vale-trocar-a-saude-dos-filhos-por-brindes-emlanches/

Denuncie a publicidade abusiva do McLanche Feliz
Diante do incentivo ao consumismo infantil e hábitos alimentares não saudáveis, é hora de dizer:
#AbusivoTudoIsso
Aconteceu em Brasília! Um cidadão, cansado de ver o McDonald’s
desrespeitar a lei e a infância ao anunciar e vender sanduíches com
brinquedos, denunciou a empresa ao Ministério Público.
Inspirado por essa atitude, o Criança e Consumo convida você a também
exigir o fim dessa prática. Mobilize-se com a gente enviando um e-mail para a
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), com cópia para o McDonald’s.
E, claro, chame mais gente para participar, usando a #AbusivoTudoIsso em
suas redes.
Clique aqui para saber mais e enviar sua denúncia.
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O que poderia derrubar Neymar, de verdade?
O que aconteceria com o Neymar se ele comesse com frequência os produtos alimentícios produzidos por
empresas patrocinadoras da Copa do Mundo de Futebol da Fifa? Estaria ele apto a jogar toda a partida de 90 minutos
correndo de um lado para o outro? Ou a alimentação a
partir dos produtos anunciados na Copa derrubaria o
rendimento do atleta? Pois é, na euforia de acompanhar o
campeonato, um fato está passando despercebido: a
publicidade de produtos alimentícios e bebidas não
saudáveis para consumo regular.
Marcas como Coca-Cola, McDonald's e Budweiser
(sim, cerveja!) ganham uma baita exposição com o torneio,
inclusive entre crianças e adolescentes, durante os jogos,
intervalos e além. No caso da seleção brasileira, o
patrocinador oficial Guaraná Antarctica, da Ambev,
também entra na lista dos mais vistos.
Antes da eliminação, o camisa 10 da seleção
brasileira figurou diversos comerciais televisivos da rede
McDonald's, ao lado de seu filho.
É urgente atentarmos para a publicidade de junk food em eventos esportivos. Pesquisa lançada em março deste
ano, nos Estados Unidos - onde o tema está em debate público -, mostra que três entre quatro anúncios e metade das
promoções de bebidas exibidos ao longo dos dez mais importantes eventos esportivos, assistidos também por crianças,
são de produtos com alto índice calórico ou de açúcar.
Em meio ao debate do avanço da obesidade no Brasil, é fundamental refletir sobre como a escolha de
patrocinadores de um torneio esportivo impacta a cultura alimentar e, em especial, como afeta a saúde de crianças e
adolescentes.
Em primeiro lugar, vale lembrar que, em dez anos, a prevalência da obesidade no Brasil aumentou em 60%,
passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, segundo dados do Ministério da Saúde. Ainda, o número de crianças
brasileiras obesas aumentou dez vezes nos últimos quarenta anos. Essa condição eleva o risco de desenvolvimento de
doenças crônicas, como diabetes e hipertensão em idades ainda precoces e pode ter efeitos metabólicos,
cardiovasculares, entre outros, com impacto também na saúde emocional de meninos e meninas.
O aumento da obesidade infantil no Brasil e no mundo é considerado uma epidemia, que sobrecarrega os
sistemas de saúde dos países e é explicada por uma série de fatores, sendo cada vez mais questionável a predisposição
genética como relevante, conforme explica o epidemiologista que coordena o projeto STOP (Science and Technology
in childhood Obesity Policy), apoiado pela União Europeia. Para ele, se fosse apenas uma questão genética, o
percentual de obesos não cresceria em décadas, porque este não é um tempo razoável para alterações genéticas na
população.
É fundamental, então, observar os fatores socioambientais. Segundo especialistas, vivemos em um ambiente
obesogênico, com exposição excessiva a alimentos ultraprocessados e com baixo valor nutricional. Esta exposição se
dá não só no comércio, mas também - e especialmente - por meio da publicidade - seja na televisão, na internet, ou
no campo de futebol e no fundo da entrevista do jogador-ídolo. As crianças são consideradas alvos relevantes para a
publicidade, porque influenciam a compra das famílias e, se atingidas precocemente, podem se tornar clientes leais
de marcas por toda a vida, segundo os próprios publicitários.
Leia na íntegra: Huffpost
Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/alianca-pela-alimentacao-adequada-e-saudavel/o-que-poderia-derrubar-neymar-deverdade_a_23480860/
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Indústria consegue liminar para atrasar decisão sobre alertas em alimentos
A Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia) obteve de última hora uma liminar para postergar
por duas semanas a discussão sobre a adoção de alertas nos rótulos. A decisão determina que a Anvisa estenda até 24
de julho a tomada pública de
subsídios sobre o assunto.
A tomada pública de subsídios
é a primeira realizada pelo órgão
regulador. A ideia é justamente
colher evidências antes da redação
de uma proposta formal. Ou seja,
após esse prazo a agência
apresentará um esboço de resolução
que ainda passará por nova fase de
escuta de todos os setores
envolvidos.
A Justiça Federal aceitou o
argumento de que os 15 dias
adicionais são necessários para
apresentar
estudos
sobre
o
semáforo.
Fonte (adaptado): O Joio e o Trigo
Disponível em: http://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2018/07/industria-consegue-liminar-para-atrasar-debate-sobre-alertas-em-alimentos/

Alemanha pede o fim da publicidade infantil de produtos alimentícios
Representantes dos direitos do consumidor dos estados alemães, reunidos na 14ª Conferência de Proteção ao
Consumidor (VSMK), realizada entre os dias 13 e 15 de junho, aprovaram uma resolução exigindo ações do executivo
Federal para barrar a publicidade de junk food direcionada a crianças.
O presidente da conferência e ministro da Defesa do Consumidor de Sarre foi um dos que se pronunciou pedindo
ações para barrar a publicidade infantil de alimentos não saudáveis.
No país, 15,4% das crianças entre três e 17 anos têm sobrepeso ou obesidade, de acordo com relatório do Robert
Koch Institute – órgão público de saúde alemão. Esta faixa etária é especialmente vista pela indústria de alimentos
como público-alvo lucrativo.
As autoridades estaduais alemãs avaliam que as regulações vigentes são insuficientes para a proteção de
crianças e adolescentes contra a publicidade de produtos alimentícios ultraprocessados, de forma que as autoridades
federais alemãs precisam analisar quais medidas adicionais podem ser tomadas neste sentido.
Durante o evento, o grupo europeu de proteção de direitos do consumidor, Foodwatch, pediu também à
Ministra Federal dos Assuntos Alimentícios que determine, além de restrições a produtos alimentícios não saudáveis,
medidas de incentivo fiscal, como a isenção de imposto para frutas e vegetais.
“Onde a auto-regulação não funciona, os legisladores têm a obrigação de tomar medidas efetivas para proteger
a saúde de seus filhos. Uma possibilidade é a proibição da publicidade de produtos alimentícios não saudáveis
destinados a crianças”,
Fonte (adaptado): Criança e Consumo
Disponível em: http://criancaeconsumo.org.br/noticias/alemanha-pede-o-fim-da-publicidade-infantil-de-produtos-alimenticios/
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Na Califórnia, alimentação se torna tratamento para doenças crônicas
Certa tarde, uma assistente jurídica aposentada passou na
cozinha da organização sem fins lucrativos na qual atua como
voluntária para apanhar um pouco de falso bacalhau, cuscuz de couveflor e um “caldinho da imunidade” enriquecido com legumes e alga.
Ela planejava levar a comida para uma pessoa que está se
recuperando do tratamento contra o câncer de mama.
“É um cardápio que eu não pensaria em preparar", disse, que
recebeu as refeições enquanto fazia radioterapia e se mostrou grata
pela ajuda.
O Projeto Comunitário Ceres, cujas refeições são preparadas
por sous-chefs adolescentes e se destinam aos pacientes em
tratamento contra o câncer, está na vanguarda da abordagem do
“alimento como tratamento” que é cada vez mais adotada por
médicos, seguradoras de saúde, pesquisadores e autoridades de
saúde pública.
O grupo está participando de um ambicioso estudo financiado
pelo estado para testar se a oferta de refeições nutritivas para pessoas
de baixa renda com doenças crônicas afeta suas perspectivas de
tratamento, ou o custo do seu atendimento de saúde.
Nos próximos três anos, pesquisadores da Universidade da
Califórnia, em San Francisco, e da Universidade Stanford, não muito
distante, vão acompanhar os casos de mil pacientes de diabetes tipo
2 ou insuficiência cardíaca aos quais será oferecida uma dieta saudável e conscientização nutricional, para saber se
isso afeta seu retorno ao hospital e possibilidade de novas internações e encaminhamento para tratamento de prazo
mais longo, comparando-os aos casos de 4 mil pacientes semelhantes de baixa renda que não receberão a alimentação
controlada.
O interesse na alimentação enquanto forma de terapia nasceu da epidemia de Aids dos anos 1980. Organizações
como o Projeto Mão Aberta, de San Francisco, e God’s Love We Deliver, de Nova York, surgiram para ajudar a cuidar
da saúde de pessoas cujas vidas eram dizimadas, frequentemente em decorrência da perda de peso chamada caquexia.
Conforme a doença passou a ser tratada com medicamentos antirretrovirais, esses grupos passaram a ajudar pessoas
que sofrem de doenças crônicas como as diabetes e insuficiência cardíaca.
Um estudo realizado na Filadélfia pela Aliança de Nutrição da Vizinhança da Área Metropolitana comparou
retroativamente as despesas apresentadas por 65 pacientes de baixa renda e portadores de doenças crônicas que
receberam seis meses de alimentação balanceada por médicos com as despesas de um grupo de controle. Os pacientes
que receberam a alimentação pouparam cerca de US$ 12 mil por mês em despesas médicas.
Outro pequeno estudo realizado por pesquisadores da UCSF acompanhou pacientes com HIV e diabetes tipo 2
que receberam refeições especiais por seis meses para ver se isso traria efeitos positivos para a sua saúde. Os
pesquisadores descobriram que os pacientes se mostraram menos deprimidos, menos propensos a ceder à má
alimentação e aos seus efeitos nocivos, e mais propensos a respeitar o tratamento receitado.
Diz a professora da UCSF que “as epidemias mais perigosas da nossa era - obesidade e diabetes - estão ligadas
à alimentação". A profissão médica “aceita sem pestanejar os medicamentos e procedimentos mais caros. Mas, em se
tratando da alimentação, temos que provar que é mais barato aceitar esta forma de tratamento".
Fonte: Estadão
Disponível em:
https://internacional.estadao.com.br/noticias/nytiw,na-california-alimentacao-se-torna-tratamento-para-doencas-cronicas,70002384040

