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16 a 20 de outubro de 2017

44ª Sessão do Comitê de Segurança
Alimentar (CSA)
O Dr. Antonio Carlos Nardi, Secretário Executivo do Ministério da Saúde,
coordenou a delegação brasileira na 44ª Sessão do Comitê de Segurança
Alimentar (CSA) da Organização para Alimentação e Agricultura das Nações
Unidas (FAO), de 9 a 13 de outubro, que trabalhou a temática de sistemas
alimentares e nutrição. A participação brasileira reforçou a liderança na
promoção da alimentação adequada e saudável a partir de políticas
intersetoriais. A 44ª Sessão do CSA/FAO consistiu numa oportunidade
importante de compartilhar a experiência do Brasil no enfrentamento dos
atuais desafios da nutrição nacional, de trocar informações com especialistas e
representantes de outros países sobre políticas afins e de traçar estratégias
conjuntas para a continuidade e reforço dos compromissos internacionais e
seu monitoramento, assim como para fortalecer a implementação destas
políticas em nível nacional e internacional.
Durante a 44ª Sessão do CSA/FAO, em 12 de outubro, o Brasil
coordenou evento paralelo intitulado “Melhorando a nutrição infantil:
estratégias para prevenção e controle da obesidade” como objetivo de coletar
experiências e desafios dos países para políticas regulatórias e fiscais e
educação nutricional para o enfrentamento do sobrepeso e obesidade
infantil. A discussão desse evento teve ênfase nas estratégias para prevenção
e controle do sobrepeso e obesidade em crianças por meio de ambientes
seguros e favoráveis à nutrição e trouxe uma perspectiva global,
proporcionando uma oportunidade para discutir o relatório dos especialistas
sobre Nutrição e Sistemas Alimentares e compartilhar as experiências dos
países sobre obesidade infantil no contexto da Década de Ação para Nutrição
das Nações Unidas (2016-2025). Além do Brasil, participaram desse evento a
Itália e Equador.
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CGAN discute Obesidade Infantil no 38º Congresso de Pediatria
em Fortaleza
A técnica Gisele Bortolini representou o MS em congresso que reuniu mais de 7 mil
pediatras. A obesidade infantil é um problema de saúde pública crescente que tem impactos
e repercussões negativas na saúde da criança por toda vida.
Na referida oportunidade, destacou-se a importância dos pediatras e profissionais de
saúde promoverem a amamentação e alimentação complementar saudável com destaque
para a não introdução de alimentos ultraprocessados antes de dois anos, em especial o
açúcar.
A frequência de crianças em amamentação exclusiva está estável e não aumentou de
2006 para 2013 (dados de pesquisa que está para ser publicada na Revista de Saúde Pública,
de autoria de Cristina Boccolini e colaboradores). Destacou também que os determinantes
da obesidade são multifatoriais. No entanto, o consumo de alimentos ultraprocessados tem muita participação, por
isso, para a prevenção da obesidade infantil é importante avançar em medidas como: a) adoção de rotulagem
frontal; b) taxação de bebidas açucaradas; c) regulamentação da publicidade de alimentos; e d) proibição da
comercialização de alimentos ultraprocessados em escolas.

Disponibilização do Arquivo Complementar no Sistema de Gestão
do Programa Bolsa Família na Saúde
Com o objetivo de contribuir para o registro do acompanhamento de saúde das gestantes - especialmente
para a identificação de mulheres elegíveis ao recebimento do Benefício Variável à Gestante (BVG) - na metade de
cada vigência, o Ministério da Saúde disponibiliza o arquivo complementar no sistema de gestão do PBF na saúde,
constando a relação das mulheres beneficiárias do PBF com idade superior a 7 anos que não estavam no arquivo
inicial na abertura da vigência. Este público é encaminhado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS),
tomando como base as mulheres beneficiárias do PBF constantes na folha de pagamento do mês de setembro e as
informações do Cadastro Único atualizadas até o mês de agosto de 2017.
Ressalta-se que tais mulheres beneficiárias são de acompanhamento não obrigatório, no entanto, se forem
acompanhadas, contarão para fins de cálculo de cobertura do município no final da vigência.

5ª Oficina Regional sobre GPTE no Cadastro Único e Bolsa Família –
Região Norte
A CGAN/DAB participará no dia 19 de outubro da Oficina Regional sobre grupos populacionais tradicionais e
específicos (GPTE) no Cadastro único e Bolsa Família na região Norte, que será realizada no Hotel Tropical Ecoresort,
na cidade de Manaus de 16 a 19 de outubro de 2017.
Estarão presentes os Gestores Estaduais do PBF (saúde, educação e assistência social) e todos os estados da
região Norte, além de representantes dos municípios: Autazes, Barreirinha, Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus,
Maues, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga, do estado do Amazonas. Estes municípios
foram selecionados devido a maior proporção de beneficiários pertencentes aos grupos prioritários para serem
trabalhados nas oficinas: povos indígenas, quilombolas, ciganos, comunidades de terreiro, extrativistas, ribeirinhos,
pescadores, catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua.
Os objetivos da oficina são:
• Diagnosticar e construir soluções: levantamento de dificuldades, esclarecimento de questões, caracterização dos
problemas relativos às condicionalidades e benefícios do Programa Bolsa Família (PBF) para construção de soluções
conjuntas.
• Soluções e construção de estratégias: criação de estratégias para busca ativa e melhoria do atendimento das
famílias no Cadastro Único; indicação de ações a serem viabilizadas com utilização dos recursos do Índice de Gestão
Descentralizada (IGD).
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PSE e casos de gravidez na escola
O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde,
proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Ele está presente em 5.040 municípios, em
todas as regiões do país. O crescimento dos municípios aderidos acompanha a adesão das Unidades Básicas e suas
respectivas equipes de saúde ao desenvolvimento do Programa.
Com o objetivo de mapear casos de gravidez em escolares adolescentes, para fortalecer ações conjuntas que
possam impactar na redução no número dos mesmos e na garantia do cuidado integral e equânime à adolescente
grávida, foi elaborado questionário sobre quantidade de casos de gravidez em adolescentes escolares a ser
disponibilizado junto ao Censo Escolar 2017. O instrumento intitulado “Questionário sobre quantidade de casos de
gravidez em adolescentes escolares” conta com o apoio da Coordenação-Geral do Censo Escolar da Educação Básica,
do Inep/MEC.
O Censo Escolar foi realizado entre os dias 31/05 e 31/07/2017. No período de 11/09 à 11/10/2017 deve ser
feita a retificação das informações e todos os estabelecimentos de ensino devem fazê-lo, independente de alteração
de informação ou não.
O questionário será divulgado nas redes da educação e do PSE e estará disponível para resposta entre os dias
02/10 e 30/11/2017, uma vez que o link é uma página a parte do Censo Escolar. Todos os estabelecimentos da rede
pública de ensino que possuem matrículas no ensino regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Especial, nas
etapas do Ensino Fundamental, EJA ou Profissional terão acesso ao questionário. O universo de respondentes é de
116.130 mil escolas.
Assista ao vídeo da entrevista concedida pela Michele ao TV Escola sobre o “Questionário sobre casos de
gravidez na adolescência”.

Consumo moderado de sal iodado é importante para saúde
Hoje temos muitas opções de sais para consumo humano no mercado. Diante de tanta variedade, você sabe a
importância do consumo moderado iodado? Os benefícios são vários, entre eles o funcionamento normal dos
hormônios da tiroide e o desenvolvimento dos bebês durante a gestação.
O sal branco foi definido pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) do Ministério da Saúde para
aumentar a oferta de iodo à população brasileira. Para que não haja um excesso ou deficiência de iodo para o
consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), junto com Ministério da Saúde, faz o
monitoramento.
É importante que as mulheres grávidas façam o pré-natal e sejam orientadas por profissional de saúde. “O sal
branco é importante na dieta, mas é relevante lembrar que ele deve ser consumido dentro da recomendação da
Organização Mundial da Saúde (OMS), para que a pessoa não desenvolva doenças crônicas”, explica o coordenadoradjunto de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Eduardo Nilson. A recomendação da OMS é consumir até
cinco gramas de sal, por dia.
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A deficiência de iodo pode causar em crianças retardo mental grave e irreversível, surdo-mudez, anomalias
congênitas e o bócio (hipertrofia da glândula tireoide). “Usar sal sem ser iodado pode ocasionar distúrbios por
deficiência de iodo”, explica o coordenador. Além disso, a má nutrição de iodo está relacionada com altas taxas de
natimortos e nascimento de crianças com baixo peso, problemas no período gestacional, aumento do risco de
abortos e mortalidade materna.
Benefícios do iodo na gravidez
Durante o primeiro trimestre de gravidez, a mãe é a única fonte dos hormônios da tireoide, que desempenha
um papel essencial para as várias etapas do desenvolvimento cerebral do feto. Portanto, a falta de iodo na gestante
tem efeitos prejudiciais no desenvolvimento cognitivo do bebê, como o parto prematuro, defeitos neurológicos, QI
abaixo do normal, surdez e até aborto.
A Organização das Nações Unidas (ONU) considera que uma gestante deve ter consumir diariamente cerca de
200µg de iodo para que não haja carência deste micronutriente. Porém, a maneira de ingestão pode ser através de
alimentos ou suplementação alimentar. “A suplementação tem que ser orientada por uma nutricionista e deve ser
acompanhada durante toda a gravidez e após a gestação”, alerta Eduardo.
Os alimentos com iodo são, principalmente, os alimentos de origem marinha, como peixes, frutos do mar e
mariscos.
Confira alguns alimentos ricos em iodo:
• Peixes
• Leite
• Camarão
• Ovo
• Fígado

Consumo excessivo
O consumo médio de sal do brasileiro é mais que o dobro da recomendação da OMS. O uso excessivo de
sódio atua como importante fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como hipertensão
arterial, doenças cardiovasculares, doenças renais, síndrome metabólica e câncer gástrico. Portanto, a regra é não
exagerar no consumo do sal. Consuma o produto em pequenas quantidades para temperar alimentos in natura e
minimamente processados. Vale ressaltar que alimentos processados e ultraprocessados devem ser evitados, pois
possuem grandes quantidades de sódio.
Fonte: Do Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52989-consumo-moderado-de-sal-iodado-e-importante-parasaude

Amamentação ajuda a prevenir o câncer de mama
A amamentação gera inúmeros benefícios para a saúde da mãe e do bebê. A prevenção do câncer de mama é
um deles. O risco de contrair a doença diminui 4,3% a cada 12 meses de duração de amamentação, estima um
estudo com mulheres de 30 diferentes nacionalidades, publicado em 2002. Essa proteção independe de idade, etnia,
paridade e situação hormonal (pré ou pós- menopausa).
Neste ano, a revisão do Fundo Mundial para Pesquisas sobre Câncer (World Cancer Research Fund - WCRF)
sobre lactação e câncer de mama aponta que a amamentação provavelmente diminui o risco de câncer de mama em
mulheres até a pós-menopausa.
Segundo o editor científico da Revista Brasileira de Cancerologia, Ronaldo Corrêa, vários estudos realizados
nos últimos 30 anos mostram a associação entre a amamentação e a prevenção do câncer de mama. “Existe uma
correlação linear entre o tempo da amamentação e o grau de proteção. Ou seja, quanto mais a mulher amamenta e
por mais tempo – se ela teve dois, três partos, e nesses partos ela amamentou durante muito tempo – menor o
risco, em comparação com mulheres que não tiveram tantos partos e não amamentaram por tanto tempo”, afirma.
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O mecanismo responsável para tal proteção ainda não foi
completamente esclarecido, mas existem várias hipóteses para
isso. “Tem uma hipótese que afirma que enquanto a mulher
amamenta, ela bloqueia os ciclos ovulatórios, diminuindo a
sobrecarga hormonal. Ou seja, ela deixa de produzir um
quantitativo maior de hormônios femininos nessa fase. Então, isso
poderia ser uma explicação plausível, uma vez que grande parte
dos casos de câncer de mama sofrem influência dos hormônios
femininos”, explica Corrêa.
Outra hipótese seria o fato da maior exfoliação das células
dos ductos mamários durante a amamentação e a grande morte
programada das células mamárias após a amamentação
promoverem a remoção de células com alguma alteração
genética.
Em resumo, amamentar provavelmente diminui o risco de câncer de mama em mulheres na pré e pós
menopausa, além de estar associado a outros benefícios de saúde para a mulher e para a criança. Manter o peso
ideal para a idade, praticar atividades físicas regularmente, não consumir álcool, consumir diariamente uma dieta
rica em frutas, verduras e legumes também contribuem para diminuir o risco de câncer de mama.
Câncer de mama
O câncer de mama é o câncer mais frequente no mundo e entre as mulheres, depois do de pele não
melanoma, com uma estimativa de mais de dois milhões de casos novos e cerca de 530 mil mortes em 2015 no
mundo. Entre 2005 e 2015, no mundo, estima-se que houve um incremento de 43% dos casos de câncer de mama,
sendo 2/3 deste crescimento devido ao crescimento e envelhecimento da população. No Brasil, estimam-se 57,9 mil
casos novos em 2016/2017.
No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde - assim como a da Organização Mundial da Saúde e a de
outros países - é a realização da mamografia de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas) em mulheres de
50 a 69 anos, uma vez a cada dois anos.
Para tratar o câncer de mama, o SUS oferece cirurgias oncológicas (mastectomia, conservadoras e
reconstrução mamária), radioterapia e quimioterapia. Em 2016, foram um total de 18.488 cirurgias de mastectomias
e cirurgias conservadoras, 2,8 milhões de procedimentos de campos de radioterapia e 1.184.622 sessões de
quimioterapia, além de 3.348 cirurgias de reconstrução mamária. Cabe destacar que o SUS garante a oferta gratuita
de exame de mamografia para as mulheres em todas as faixas etárias, desde que exista recomendação médica.
Fonte: Do Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/52970-amamentacao-ajuda-a-prevenir-o-cancer-de-mama

Dez dicas de alimentação para melhorar a saúde da pessoa idosa
A cada ano que passa, mais pessoas conseguem chegar aos
sessenta anos, independentemente do país de origem. Isso é o que
mostra o último Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, que
revela também que o número de pessoas idosas no Brasil, ou seja com
mais de sessenta anos, deve crescer mais rápido do que a média mundial.
Para que se entenda bem: o relatório da Organização Mundial da
Saúde (OMS) estima que o número de pessoas com mais de 60 anos no
Brasil vai quase triplicar até 2050. Atualmente, a população idosa
brasileira totaliza 23,5 milhões de pessoas, segundo o IBGE (Instituto
Brasileiros de Geografia e Estatística). Se a previsão da OMS se cumprir,
em 2050 o Brasil vai ter aproximadamente 73 idosos para cada 100 crianças.
Então, se pensarmos n esse ritmo de envelhecimento da população brasileira, logo vem uma questão
importante: com mais pessoas idosas, é preciso planejar e desenvolver ações de saúde que possam contribuir com a
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melhoria da qualidade de vida dos idosos. E isso não quer
dizer que antes o tema fosse irrelevante, mas que, agora,
torna-se mais urgente.
Uma das medidas que podem melhorar a qualidade de
vida sem grandes esforços é uma mudança de hábitos
alimentares, que para a pessoa idosa tem uma sensível
diferença em relação a demais idades, já que o próprio corpo
tem reações diferentes e mais lentas.
Guia alimentar
Nesse sentido, o Ministério da Saúde criou o Guia
Alimentar Para a População Brasileira. “São orientações para
que as pessoas consumam mais alimentos in natura ou
minimante processados. Isso quer dizer preferir comer
alimentos da forma mais próxima de como surgiram na
natureza, como arroz, feijão, frutas, verduras, leite e carnes,
evitando alimentos que vêm em caixinhas com muitos
conservantes e nomes estranhos, que a gente não conhece”,
explica a coordenadora de Alimentação e Nutrição do
Ministério da Saúde, Michele Lessa.
Essa orientação é importante não apenas para as
pessoas idosas, mas também deve ser observada (e seguida,
claro) por familiares, cuidadores e profissionais de saúde que
tratam dessa população. Segundo a coordenadora de
Alimentação e Nutrição, o preparo dos alimentos é parte
fundamental no cuidado da saúde. “É preciso compreender
que com o passar da idade, as pessoas começam a perder o
paladar e, por isso, tendem a colocar mais sal e açúcar na
comida. Isso não deve ser feito, pois causa mais prejuízos à
saúde da pessoa idosa. A solução para a falta de sabor é
acrescentar temperos, preferencialmente os naturais” alerta
Lessa.
Diversos cuidados devem ser tomados em relação à
alimentação, como o modo de armazenamento, embalagem e
validade. Mas outro aspecto é relevante para dar maior ganho
à saúde da pessoa idosa, no que diz respeito à alimentação: o
ambiente onde se realiza a refeição, que deve ser um local
tranquilo. “Para o idoso é muito importante estar
acompanhado, de preferência pela família. A solidão é uma
grande inimiga para qualquer um, mas pode ser pior para o
idoso, até mesmo porque alguns têm dificuldade para
manusear os talheres. Além disso, deve se evitar comer em
frente a televisão, pois isso faz com que o idoso coma mais e
não preste atenção ao que está comendo”, exemplifica
Michele Lessa.
E para facilitar, a Coordenação de Alimentação e
Nutrição do Ministério da Saúde elaborou algumas dicas para
ajudar a população a manter uma vida saudável baseada em
uma boa alimentação!
Confira
a
notícia
na
íntegra:
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52984-dezdicas-de-alimentacao-para-melhorar-a-saude-do-idoso
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Incentive boas escolhas alimentares para as crianças em
qualquer ambiente:
http://saude.gov.br/vivamaissus #VivaMaisSUS

A obesidade infantil possui diversas causas. Saiba como
incentivar a alimentação saudável desde sempre
http://saude.gov.br/vivamaissus #VivaMaisSUS
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Fonte de diversas doenças, obesidade pode causar de diabetes a
câncer
Realidade vivida por 18,9% dos brasileiros, a obesidade pode resultar em diabetes, hipertensão, câncer e
doenças cardíacas, por exemplo. Com o objetivo de tentar mudar esse índice e a realidade que aflige parte da
população, o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade mostra como uma vida mais ativa pode evitar diversos
problemas de saúde.
De acordo com a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde, mais da metade da população estava acima do peso recomendado no
ano passado. Os dados mostram que houve, paralelamente ao aumento da obesidade, crescimento de doenças
como diabetes (8,9% em 2016) e hipertensão (25,7%).
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a obesidade está relacionada à maior probabilidade de 13
tipos de câncer: esôfago, estômago, pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino, rins, mama (nas mulheres na pósmenopausa), ovário, endométrio, meningioma, tireoide e mieloma múltiplo.
Ações
Neste ano, o Ministério da Saúde assumiu três objetivos importantes para a população adulta brasileira até
2019: reduzir o aumento da população obesa com políticas de segurança alimentar; diminuir em pelo menos 30% o
consumo de refrigerantes e sucos artificiais; e aumentar em 17,8% o número de pessoas que consomem frutas e
verduras.
Outra iniciativa da pasta foi a redução do sódio em alimentos, em parceria com a Associação das Indústrias da
Alimentação (Abia). Desde 2011, 17 mil toneladas de sódio já foram retiradas dos produtos. Já o programa Academia
da Saúde, que possui mais de 4 mil polos, em 1,7 mil cidades, incentiva e propicia a prática de exercícios e atividades
físicas, cruciais para uma vida sadia.
Para as crianças, foi elaborado o programa Saúde na Escola, em que ações contra a obesidade e outras
doenças são realizadas em mais de 78 mil escolas em todo o País. Segundo a pasta, mais de 18 milhões de
estudantes são atendidos com o ensino de boas práticas de alimentação.
No Sistema Único de Saúde (SUS), os cidadãos têm acesso ao tratamento de doenças relacionadas à
obesidade, e, em último caso, a cirurgias bariátricas e reparadoras. Os procedimentos estão garantidos aos maiores
de 16 anos com diagnóstico de obesidade grave. Em 2015, o SUS realizou mais de 7,5 mil cirurgias bariátricas.
Guia de alimentação
O ministério elaborou ainda o Guia Alimentar para a População Brasileira, para auxiliar aqueles que desejam
melhorar os hábitos alimentares e substituir produtos industrializados, que podem ser conferidas nesta matéria. O
manual sugere que alimentos naturais, com menos processamento (como frutas e verduras, castanhas, leite, ovos e
carnes) sejam a base da alimentação; que sal, açúcar e óleo sejam pouco utilizados, assim como produtos
processados (legumes em conserva, frutas em compotas, pães e queijos) e ultraprocessados (macarrão instantâneo,
biscoitos, salgadinhos, refrigerantes).
Disponível em:
http://www.brasil.gov.br/saude/2017/10/font
e-de-diversas-doencas-obesidade-pode-causarde-diabetes-a-cancer
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Obesidade entre jovens aumentou mais de 10 vezes nas últimas
quatro décadas, revela OMS
O número de jovens obesos, com idade de cinco a 19
anos, aumentou mais dez vezes nas últimas quatro décadas,
passando de 11 milhões em 1975 para 124 milhões em 2016.
É o que revela um estudo da Imperial College London e da
Organização Mundial da Saúde (OMS). Pesquisa foi lançada
para o Dia Mundial da Obesidade, lembrado em 11 de
outubro. Problema foi descrito pela agência da ONU como
“uma crise mundial de saúde”.
Se as tendências atuais se mantiverem, haverá mais
crianças e adolescentes com obesidade do que com
desnutrição até 2022. Em 2016, havia 50 milhões de meninas
e 74 milhões de meninos com obesidade no mundo,
enquanto o número global de meninas e meninos com desnutrição moderada e grave era de 75 milhões e 117
milhões, respec tivamente.
Os dados foram estimados a partir das medidas de peso e altura de cerca de 130 milhões de pessoas com mais
de cinco anos de idade — 31,5 milhões de indivíduos entre os cinco e os 19 anos e 97,4 milhões com mais de 20
anos. Esse é o maior contingente de participantes envolvidos em um estudo epidemiológico.
Mais de mil colaboradores contribuíram para a elaboração do levantamento, que avaliou o índice de massa
corporal (IMC) para investigar como a obesidade mudou ao longo dos últimos 40 anos.
As taxas de obesidade em crianças e adolescentes passaram de menos de 1% em 1975 — o equivalente a 5
milhões de meninas e 6 milhões de meninos — para quase 6% entre as jovens e quase 8% entre os rapazes, em
2016. Além dos 124 milhões de jovens de cinco a 19 anos com obesidade, outros 213 milhões estavam com
sobrepeso, segundo cálculos referentes ao ano passado.
Para Fiona Bull, coordenadora do programa de vigilância e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis
da OMS, os resultados do estudo “destacam, relembram e reforçam que o sobrepeso e a obesidade são atualmente
uma crise mundial de saúde e, ao menos que comecemos a tomar medidas drásticas, deve piorar nos próximos
anos”.
Alimentos saudáveis precisam ser mais acessíveis
O principal responsável pela pesquisa e professor da Escola de Saúde Pública da Imperial College, Majid Ezzati,
aponta que o avanço da obesidade afeta todos os países, independentemente de seu estado de desenvolvimento.
“Nas últimas quatro décadas, as taxas de obesidade em crianças e adolescentes aumentaram em todo o
mundo e continuam a crescer em países de baixa e média renda. Mais recentemente, se estenderam aos países de
maior renda, embora os níveis de obesidade permaneçam inaceitavelmente altos”, explica.
Para o especialista, políticas públicos devem favorecer o consumo de alimentos saudáveis, garantindo preços
acessíveis. “Essas tendências preocupantes refletem o impacto do marketing e das políticas de alimentos em todo o
mundo, com alimentos nutritivos e saudáveis caros demais para famílias e comunidades pobres”, criticou o docente.
Segundo o pesquisador, as crianças do futuro terão mais chances de crescerem obesas e de terem doenças
como o diabetes. “Precisamos de maneiras para tornar o alimento saudável e nutritivo mais disponível em casa e na
escola, especialmente entre famílias e comunidades pobres, além de regulamentos e impostos para proteger as
crianças de alimentos pouco saudáveis”, acrescentou Ezzati.
De acordo com a OMS, o cenário é sintomático de que a má nutrição — em todas as suas formas, seja a
subnutrição, seja a obesidade — continua sendo um desafio para todos os países.
Na avaliação do organismo das Nações Unidas, crianças e adolescentes passaram rapidamente de uma maioria
com desnutrição para uma maioria com sobrepeso em muitos países de média renda, incluindo no Leste Asiático,
América Latina e Caribe.
Os autores da publicação ressaltam que isso pode ser reflexo de um crescimento no consumo de alimentos
mais calóricos, especialmente carboidratos altamente processados, que levam ao aumento de peso e a baixos
resultados de saúde ao longo da vida.
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Soluções
Junto com o estudo, a OMS lançou o plano de implementação da iniciativa Ending Childhood
Obesity (Acabando com a Obesidade Infantil, em tradução livre para o português). Documento apresenta
recomendações para países e parceiros. Entre as orientações da OMS, estão:
 A implementação de programas integrais que promovam a ingestão de alimentos saudáveis e reduzam o
consumo de alimentos não saudáveis e bebidas açucaradas entre crianças e adolescentes;
 A implementação de programas integrais que promovam atividades físicas e reduzam comportamentos
sedentários entre crianças e adolescentes;
 A integração e fortalecimento das orientações para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis,
com orientações atualizadas para o momento pré-concepção e cuidados pré-natais para reduzir o risco de obesidade
na infância;
 A difusão de orientações e prestação de assistência para promover dietas saudáveis, sono e atividades físicas
durante a primeira infância, a fim de assegurar que as crianças cresçam apropriadamente e desenvolvam hábitos
saudáveis;
 A implementação de programas integrais que promovam ambientes escolares saudáveis, aulas sobre saúde
e nutrição e atividades físicas entre crianças e adolescentes na idade escolar;
 O oferecimento de serviços familiares na gestão de peso e estilo de vida para crianças e jovens que são
obesos.
Disponível em: https://nacoesunidas.org/obesidade-entre-jovens-aumentou-mais-de-10-vezes-nas-ultimas-quatro-decadas-revela-oms/

FAO e Brasil promovem congresso global sobre alimentação
escolar
Cerca de 250 profissionais de educação e nutrição, brasileiros e estrangeiros, reuniram-se nesta semana, na
Universidade de Brasília (UnB), para o Congresso Internacional de Alimentação Escolar. Evento contou com a
participação de representantes de 24 países da América Latina, Caribe e outras regiões. De 3 a 5 de outubro,
especialistas discutiram exemplos de sucesso na implementação de programas que fornecem refeições em centros
de ensino.
Promovido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e pelo Fundo
Nacional de Desenvolvi mento da Educação do Brasil, o encontro abordou avanços de diferentes países — como
Costa Rica, Chile, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos e República Dominicana.
No primeiro dia do congresso, o FNDE premiou 25 municípios brasileiros, vencedores do concurso Boas
Práticas de Agricultura Familiar, por seus esforços para garantir que crianças e adolescentes tenham uma refeição
quente nos colégios que frequentam. Atualmente, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é
responsável por alimentar 40 milhões de estudantes.
“O PNAE se consagrou como referência internacional e é importante ressaltar que o respeito ao regionalismo
é o grande pilar do sucesso do programa. O alimento que é popular no cardápio de determinada escola nem sempre
poderá ser oferecido para crianças de outras regiões. Por isso é tão importante ouvir e valorizar as experiências de
cada município”, enfatizou o chefe de gabinete do FNDE, Rogério Lot.
Segundo o dirigente, dos 3 bilhões de reais repassados este ano ao PNAE, cerca de 850 milhões foram
investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar.
Ao longo do evento, também foi promovida uma oficina de hortas escolares pedagógicas, que podem
funcionar como uma ferramenta na promoção da alimentação escolar.
A FAO lembrou que as iniciativas brasileiras têm inspirado outros países da América Latina e Caribe a ampliar e
formalizar seus programas de nutrição em escolas. Ao final de setembro, foi aprovada no Legislativo da Guatemala
uma nova Lei de Alimentação Escolar. Com isso, o país se junta a Bolívia, Brasil, Honduras e Paraguai na lista de
nações da região que já contam com leis específicas de alimentação escolar.
Disponível em: https://nacoesunidas.org/fao-e-brasil-promovem-congresso-global-sobre-alimentacao-escolar/
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

A BBC publicou no dia 11 de outubro, a seguinte notícia “Brasil terá 11,3 milhões de crianças obesas em 2025,
estima organização”. A revista The Lancet publicou um estudo em que mostrou que a taxa global de obesidade em
crianças teve aumento enorme em 41 anos, mas que o índice de baixo peso caiu. No Brasil a situação não é
diferente. Os profissionais de saúde advertem que é necessária uma mudança de direção no país, pois do mesmo
que a população global, enfrentaremos um enorme crescimento das doenças associadas à obesidade como:
diabetes, pressão arterial elevada e doenças de fígado. A prevalência de obesidade global, de acordo com o estudo,
em meninas subiu de 0,7% em 1975 para 5,6% em 2016. Nos meninos, o aumento foi ainda maior, em 1975 havia
apenas 0,9% e subiu para 7,8% em 2016. Assim em 2016, o mundo possuía 124 milhões de crianças e adolescentes
entre 5 e 19 anos obesas. Nas últimas décadas, no Brasil, o índice de obesidade nos meninos subiu de 0,93% para
12,7% e nas meninas de 1,01% para 9,37% de acordo com o NCD Risk Factor Collaboration. Caso a obesidade
mantenha esse crescimento das últimas décadas, em cino anos a população global possuirá mais crianças e
adolescentes obesas do que com baixo peso, alertam os pesquisadores do estudo coordenado pela universidade
inglesa Imperial College London pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Se não houver uma mudança de hábitos
de acordo com um alerta divulgado pela Federação Mundial de Obesidade, em menos de uma década a obesidade
pode atingir 11,3 milhões de crianças no Brasil. O consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura, principalmente
industrializados é a principal razão para o aumento de peso na população mais jovem. No Brasil, além desse
consumo, há uma disparidade de preços em que os alimentos saudáveis normalmente são mais caros e os
industrializados são mais baratos e uma questão de status associada ao consumo. Segundo a presidente do
Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), algumas famílias
acham “chique” o consumo de alimentos industrializados, por ser uma afirmação do poder de consumir produtos
industrializados, mas sem ter uma noção real da nocividade para a saúde. A Federação Mundial de Obesidade,
estima que em 2025, 150 mil crianças e jovens no Brasil, possuirão diabetes tipo 2, 1 milhão possuirão pressão
arterial elevada e 1,4 milhão sofrerão com gordura no fígado. De acordo com a presidente o indivíduo em maior
parte das vezes não entende o que é a obesidade e não imagina que seus filhos possam sofrer com o problema. A
prática de atividade física pelos jovens deve ser encorajada, pois apenas 20% dos jovens atingem os níveis de
atividade recomendada. "Tem que voltar a comer arroz com feijão. Pelo menos uma vez por dia", afirma Melo. Para
as crianças pequenas que estão ainda aprendendo a comer, é importante que a família não consuma produtos que
são proibidos para a criança. "Os pais, antes de dizer não, precisam dar o exemplo."
Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/geral-41588686
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5 MANEIRAS DE MELHORAR SEU CAFÉ DA MANHÃ

Café da manhã de dia de semana não é hora de cozinhar para a maior parte das pessoas. Todo
mundo acorda em cima da pinta para ir trabalhar, levar filho na escola, correr para a aula, encarar o
trânsito... Por isso, planejamento é palavra-chave. A ideia é abrir a geladeira e montar a melhor refeição
possível no menor tempo possível.
Quem investe um tempo do fim de semana para organizar o cardápio – incluindo o café da manhã!
– sai muito na frente. Preparar um lote de iogurte natural no sábado ou no domingo significa ter uma
tigela de iogurte com frutas todos os dias da semana. Assar um pão e congelar fatiado garante café da
manhã saudável e gostoso – sabia dessa? Listamos cinco estratégias para melhorar a primeira refeição do
dia e garantir uma alimentação mais saudável e saborosa.
1. FRUTAS: COMPRE, LAVE E DEIXE NO JEITO
Começar o dia comendo frutas é outra história! Mas para comer frutas é preciso, em primeiro lugar
comprá-las. Se não tem o hábito, inclua na lista de compras (mas escreva mesmo, para não esquecer) e
comece comprando pouco. Se você mora sozinho, três bananas, uma maçã, um cacho de uva. É fácil se
empolgar na hora. Mas depois é muito frustrante jogar fora o que estragou.
Chegando da feira ou do sacolão, lave o que precisar ser lavado (as frutas que você vai comer com
casca), seque bem e deixe à vista. Maçãs e bananas na fruteira em cima da mesa. Morango e uva na
geladeira, já lavados. Se você não se anima com a ideia de comer fruta, prepare uma salada de frutas,
amasse a banana com aveia, asse a maçã no micro-ondas e coma com iogurte, grelhe a banana. É tudo
bem rápido (cortar, amassar, rodar no micro, passar na frigideira). Métodos simples de cozimento podem
deixar as frutas mais apetitosas para os mais resistentes. (Agora, aqui entre nós, tente incluir frutas
frescas na alimentação, insista, é importante, faz diferença.)
Se as frutas começarem a ameaçar estragar, pode usar o Panelinha à vontade: pesquise nossas
receitas. Maçã vira acompanhamento com repolho ou prato principal com chuchu. Banana vai para o
congelador e vira sorvete delicioso. Morango pode virar geleia e voltar para o café da manhã de outro
jeito, mas também vira sobremesa deliciosa ou até vinagrete.
LEMBRE-SE DE QUE COMIDA CARA É AQUELA QUE VAI PRO LIXO
2. PÃO: FATIAS CONGELADAS
Uma das grandes armadilhas matinais é o pão. Aquele comprado no supermercado, que dura para
sempre na prateleira, é produto ultraprocessado, imitação de comida, com aroma artificial de pão, cor
artificial de pão, textura artificial de pão. Tudo mentira. Não importa se é integral. Ou sem glúten.
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Pão da padaria, comprado a granel, no saco de papel pardo, é melhor. Pão feito em casa ou
comprado de padaria artesanal é 100% comida de verdade – ou seja, muito melhor.
Mas a gente não acha que você vai acordar em horário de padeiro para panificar nem que vai ter
tempo para ir até a padaria todos os dias comprar pão fresquinho. A estratégia é assar e, na sequência,
congelar.
Compre ou prepare o filão de sua preferência, corte em fatias e congele as fatias separadas (se for
pão francês, corte ao meio). Acordou, tire a fatia do congelador e leve ao fogo numa frigideira, borrife
água e tampe. Leva 3 minutos (vire na metade do tempo) para ter pão quentinho e fresquinho. Também
pode usar a torradeira. Agora, não vá passar margarina nesse pão, combinado?
3. POLVILHO HIDRATADO: TAPIOCA GARANTIDA
Tapioca é café da manhã pá-pum, gostoso, bom para variar o pão nosso de cada dia. E melhor: sai
em coisa de cinco minutos se você tiver a goma no jeito. O polvilho doce hidratado dura até 1 semana na
geladeira e 1 mês no congelador, você pode guardar em pedras ou já peneirado. Se congelar em pedras,
tire do congelador um dia antes.
Pela manhã, é só levar a frigideira ao fogo, peneirar a goma, preparar a tapioca e escolher seu
recheio favorito. Se for queijo (hmmm!), leia a lista de ingredientes antes de comprar. Tem queijo que é
leite, fermento e sal. E tem queijo que é comida de mentira.
4. E PRA BEBER? CUIDADO COM AS OPÇÕES INSTANTÂNEAS
Se você é da turma do café coado ou do café com leite, segue nessa. Se é do tipo que prefere
chocolate quente, cuide para que o chocolate seja de verdade. Se prefere chá, fique atento à lista de
ingredientes. Tem muito chá que está mais perto do pó de suco de frutas (aquele que você tem certeza
que não é saudável, sabe?). Se gosta de suco, prepare na hora ou faça no fim de semana e congele em
forminhas de gelo. Suco de caixinha é imitação de comida, chocolate comprado pronto também, iogurte
de beber com sabor idem.
5. ANTES DE DORMIR, PENSE NA MANHÃ SEGUINTE
Se no jantar vai ter mandioca cozida, separe uma parte para o café da manhã. Aí é só esquentar no micro
e passar manteiga para um café gostoso, bem brasileiro e com sustança. Ou misture os ingredientes do
muesli fresco antes de dormir para garantir dose extra de energia quando o dia começar. Sobrou um
tempinho, bate um bolo de banana com aveia. Amanhã de manhã, ponha na torradeira, passe manteiga e
tenha um começo de dia feliz.
Dieta brasileira - O desjejum típico brasileiro tem café com leite, uma fruta e um preparo com cereais,
raízes ou tubérculos (pode ser pão, tapioca, bolo, cuscuz de milho). É uma fórmula eficiente e equilibrada.
A fruta pode até ser um copo de suco de laranja, mas saiba que a fruta inteira é sempre melhor, porque
contém as fibras. O cuscuz pode ganhar a companhia de ovo cozido. O café pode ser puro ou com leite.
Mas, de preferência, sem açúcar. Quando precisar de inspiração para variar, que tal olhar para cafés da
manhã de outras regiões? Pão de queijo e chipa são boas ideias e podem ser preparados e congelados. Na
hora é só aquecer. São opções inúmeras vezes melhores do que uma tigela de cereais matinais,
especialmente os ultraprocessados, repletos de açúcar.
Em suma - O importante é ter comida de verdade na primeira refeição do dia. E garantir a presença de
alimentos in natura na mesa. Adora pão com manteiga? Pode comer, é comida de verdade. (Já margarina
é ultraprocessado, é imitação de comida.) Mas inclua pelo menos uma fruta. A primeira refeição do dia
vai ganhar uma camada extra de sabor e de frescor.
Disponível em: https://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/cafe-da-manha-estrategias
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Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família (Resultado Parcial 2ª vig/2017 – 13/10/2017)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887

- 2.151.251 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com
vitamina A, o que representa 34,03% da meta de crianças de 6 a
59 meses.

- 8,37 de famílias acompanhadas:




862.463 famílias acompanhadas;



Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 0,73 pontos percentuais
(p.p.);

Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 3,94pontos percentuais
(p.p.);

- 189.895 gestantes localizadas:



Programa Nacional de Suplementação de Vitamina
A – parcial de 16/10/2017:

- Em comparação com outubro de 2016, estamos com menos
652.032 crianças de 6 a 59 meses suplementadas e menos 10,95
pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (34,03%):
BA, CE, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, RS e SP

Em relação à estimativa (465.160), estamos com 40,82% de gestantes
localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

3.819 crianças sem vacina em dia

276 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:





553 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
482 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
267 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na
2ª vigência de 2017, por Unidade Federativa
1ª vigência 2017 (parcial 17/03/17)
UF

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

2ª vigência 2017 (parcial 13/10/17)

Nº famílias
Nº famílias
Cobertura
perfil saúde
perfil saúde
(%)
acomp.

Nº famílias
Nº famílias
Cobertura
perfil saúde
perfil saúde
(%)
acomp.

75.292
321.100
336.167
58.903
1.397.540
842.248
69.257
144.348
266.901
799.863
866.142
110.787
139.629
772.645
402.640
878.649
346.898
303.386
638.494
276.539
79.229
40.802
301.781
99.989
216.903
1.195.382
107.230
11.088.744

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

3.594
13.400
34.437
1411
52.544
52.976
7.660
3.226
14.396
26.271
50.387
3.125
8.023
25.780
10.916
33.862
11.438
13.972
29.091
10.159
4.461
724
12.753
3.817
7.684
50.856
4.388
491.351

4,77
4,17
10,24
2,40
3,76
6,29
11,06
2,23
5,39
3,28
5,82
2,82
5,75
3,34
2,71
3,85
3,30
4,61
4,56
3,67
5,63
1,77
4,23
3,82
3,54
4,25
4,09
4,43

7.500
27.941
47.952
5.892
91.136
90.280
9.559
12.030
26.054
40.425
93.961
5.290
14.832
64.036
15.842
80.897
19.057
25.141
28.493
15.466
6.015
1.990
25.765
5.094
13.020
80.185
8.610
862.463

10,58
9,18
15,25
10,55
6,96
11,50
15,24
9,34
10,59
5,35
11,68
5,31
11,64
8,82
4,18
9,75
5,83
9,08
4,88
5,96
8,51
5,48
9,40
5,60
6,37
7,45
8,72
8,37

Diferença
percentual
2ª vigência
2017/1ª
vigência
2017
5,81
5,00
5,00
8,15
3,20
5,21
4,18
7,10
5,20
2,07
5,86
2,48
5,89
5,48
1,47
5,90
2,54
4,47
0,32
2,29
2,88
3,71
5,18
1,78
2,83
3,19
4,63
3,94

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial
referente ao dia 16/10/2017 por Unidade
Federativa.
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Brasil

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

Crianças 6-59 meses
suplementadas
26.901
89.530
105.048
22.834
234.201
123.719
50.152
36.777
98.342
203.903
159.632
33.643
73.941
153.931
104.581
172.610
79.552
17.438
11.286
90.098
30.632
12.458
6.579
11.529
69.489
69.614
62.831
2.151.251

Cobertu
ra (%)
44,17
42,65
36,09
41,01
28,78
24,66
49,49
37,74
44,02
41,31
63,36
44,92
63,19
26,52
46,83
33,02
41,68
16,27
5,81
49,13
30,92
33,01
6,98
50,60
52,77
12,77
65,63
34,03
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Centro de Gastronomia em Belém vai promover a biodiversidade
da Amazônia
A Amazônia abriga a maior variedade das espécies de
fauna e flora do planeta. Como biodiversidade também é
comida, a região é considerada o berço de uma das
gastronomias mais originais e apreciadas do mundo. Ainda
assim, a ausência de análises sobre os produtos e ingredientes
dificulta a comercialização formal desses alimentos típicos,
que na maioria das vezes vêm de pequenos produtores, para o
grande mercado. Com o objetivo de transformar esse ativo
regional em oportunidade de negócios sustentáveis para os
diversos atores dessa cadeia de produção, o projeto Centro
Global de Gastronomia e Biodiversidade vem sendo
desenvolvido há três anos em Belém, no Pará.
De acordo com o coordenador do projeto, Roberto
Smeraldi, a ideia que impulsionou a construção do centro de
gastronomia e biodiversidade foi a necessidade de um laboratório na região para examinar os ingredientes típicos e
que também pudesse orientar os protudotes sobre restrições sanitárias e de rotulagem. Segundo ele, os custos da
análise dos produtos para que sejam comercializados legalmente são expressivos, quase inalcançáveis para o
pequeno produtor. Além disso, formalizar a venda desses itens dá legitimidade aos pequenos empresários para
pedir empréstimos em bancos, investir na contratação de técnicos, máquinas, entre outras melhorias do negócio.
“Nós não podemos esperar que o poder público se organize e faça a análise desses ingredientes. Decidimos
fazer isso por iniciativa da sociedade civil. Isso s erá uma oportunidade para que o empresário aplique o manejo na
produção, inclusive”, disse o coordenador.
Roberto Smeraldi explica que uma das funcionalidades do laboratório também deve ser criar e adequar
normas para que os ingredientes cheguem ao mercado com segurança. Com isso, os produtores poderão inclusive
passar a exportar as iguarias da Amazônia. Além disso, padrões gastronômicos devem ser elaborados, com as
características de cada produto, para o esclarecimento dos profissionais da culinária e consumidores. “Ainda não há
referência para dizer qual o modo de preparo de um molho de tucupi [molho de mandioca brava que demora dias
para ser fermentado] ou o que venha a ser a salsa de cupuaçu, por exemplo. Até a avaliação da gastronomia esbarra
na subjetividade popular”, disse.
Além do laboratório, o Centro Global de Gastronomia e Biodiversidade deve ter um curso de pós-graduação,
para formação de pessoas com os conhecimentos desenvolvidos, um museu interativo da gastronomia local e um
restaurante, para que o público possa degustar as iguarias. A estrutura física do projeto deverá ficar pronta somente
em 2019, mas a partir do ano que vem uma feira para produtores comunitários deverá ser aberta.
Historicamente, os índios da região tiveram um papel determinante na domesticação de frutíferas, tubérculos,
nozes, oleaginosas, entre outras. Antes mesmo do contato com o europeu, eles já tinham adaptado pelo menos 83
produtos, entre eles o cacau, a castanha, o milho e o açaí. E é com essa raiz que a gastronomia amazônica se
desenvolveu através dos séculos. Em 2016, Belém foi reconhecida como Cidade da Gastronomia pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).
O projeto apresentado ao governo estadual do Pará prevê que a estrutura física do centro seja às margens do
Parque Estadual do Utinga, cuja reabertura ao público deverá acontecer nas próximas semanas. O parque abriga a
maior floresta urbana do Brasil, com 5.000 hectares, entre mata e uma área de pesquisa da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
A conexão sustentável do campo à gastronomia é o tema do Festival Origem, que acontecerá de 1º a 3 de
dezembro em São Paulo. O festival é organizado pelas marcas ÉPOCA, Globo Rural e Casa e Jardim. Durante o
evento, alimentos com origens sustentáveis serão apresentados em palestras, oficinas de culinária, exposição de
produtores e praça de alimentação.
Disponível em: http://epoca.globo.com/ciencia-e-meio-ambiente/blog-do-planeta/festival-origem/noticia/2017/10/centro-de-gastronomiaem-belem-ira-promover-biodiversidade-da-amazonia.html
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Estudo comprova que pular o café da manhã faz mal e engorda
As mães estão certas: pular o café da manhã faz mal à
saúde. Um estudo publicado na revista do Colégio Americano de
Cardiologia mostra que esse hábito está associado a um risco
aumentado de aterosclerose, condição caracterizada pelo
endurecimento e estreitamento das artérias devido ao acúmulo
de placas gordurosas. Enquanto estudos ant eriores já haviam
associado a falta do desjejum a doenças coronarianas, esse é o
primeiro a avaliar a associação específica da refeição com a
aterosclerose subclínica, quando não há sinais evidentes do
problema.
“As pessoas que ignoram o café da manhã regularmente
provavelmente têm um estilo de vida pouco saudável”, explicou
Valentin Fuster, um dos autores do artigo e editor da revista científica em que o trabalho foi publicado. “O estudo
fornece evidências de que esse é um mau hábito que as pessoas devem mudar para reduzir o risco de doença
cardíaca”, alertou.
A pesquisa foi conduzida em Madri e incluiu homens e mulheres saudáveis, sem doença cardiovascular ou
renal crônica. Um questionário informatizado foi utilizado para estimar a dieta dos participantes, e os hábitos em
relação ao café da manhã basearam-se na porcentagem do consumo de energia do total diário. Os médicos
identificaram três grupos: aqueles que ingerem menos de 5% das calorias do dia no café da manhã, os que
consomem mais de 20% da energia nessa refeição e os que ingerem entre 5% e 20%.
Dos 4.052 participantes — homens e mulheres com idade entre 40 e 54 anos —, 2,9% pulavam o café da
manhã; 69,4% ingeriam poucas energias nessa refeição e 27,7% estavam dentro do adequado, consumir mais de
20% das calorias diárias no desjejum. Exames de imagem mostraram que a aterosclerose era mais comum entre os
participantes do primeiro e do segundo grupos, comparados aos que faziam o desjejum como o recomendado.
Nesses, 57% dos participantes mostraram algum tipo de aterosclerose subclínica. No primeiro, em que não era feito
o desjejum, a incidência subiu para 75%.
Além disso, marcadores de risco cardiometabólico foram mais prevalentes naqueles que pulavam café e nos
que comiam pouco no início da manhã. Essas pessoas também tinham maior circunferência abdominal e índice de
massa corporal, mais pressão arterial elevada, lipídios no sangue e níveis de glicemia em jejum.
Rotina insalubre
Segundo os pesquisadores, os voluntários que não faziam essa refeição eram mais propensos a ter um estilo
de vida insalubre, incluindo alimentação ruim, consumo frequente de álcool e tabagismo. Eles também tinham maior
probabilidade de serem hipertensos e obesos ou com sobrepeso. No caso da obesidade, os autores do estudo
disseram que a causalidade reversa não pode ser descartada: os resultados observados poderiam ser explicados por
pacientes obesos que pulam o café da manhã para tentar emagrecer.
“Além da associação direta com fatores de risco cardiovascular, o hábito de pular o café da manhã pode servir
como marcador de uma dieta ou um estilo de vida não saudáveis, o que, por sua vez, está associado ao
desenvolvimento e à progressão da aterosclerose”, diz José L. Peñalvo, professor-assistente da Faculdade Friedman
de Nutrição da Universidade Tufts, e principal autor do estudo.
O estudioso também chama a atenção para o uso clínico e coletivo do trabalho conduzido por ele. “Nossas
descobertas são importantes para os profissionais de saúde e podem ser usadas como uma mensagem simples para
intervenções baseadas em estilo de vida e estratégias de saúde pública, além de fornecer recomendações e
diretrizes sobre a dieta”, afirma.
Já na infância
Prakash Deedwania, professor de medicina da Universidade da Califórnia em São Francisco e autor de um
comentário editorial que acompanha o artigo, disse que o estudo traz informações clinicamente importantes ao
demonstrar a evidência da aterosclerose subclínica em pessoas que ignoram o desjejum. “Entre 20% e 30% dos
adultos pulam café da manhã, e essa tendência reflete a crescente prevalência da obesidade e de anormalidades
cardiometabólicas associadas”, escreveu.
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Segundo o especialista, os efeitos adversos de adotar esse hábito podem ser vistos no início da infância, sob a
forma de obesidade infantil. No caso dos adultos, a decisão de não se alimentar no início do dia acaba impactando
nas refeições até a noite. “Embora as pessoas que mais pulam o café da manhã geralmente façam isso para tentar
perder peso, muitas vezes, acabam comendo mais e ingerindo alimentos não saudáveis no fim do dia”, alerta o
médico. “Pular o desjejum pode causar desequilíbrios hormonais e alterar os ritmos circadianos. Essa refeição é a
mais importante do dia, o que foi comprovado à luz dessa evidência.”
Disponível em: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/10/14/interna_ciencia_saude,633546/estudocomprova-que-pular-o-cafe-da-manha-faz-mal-e-engorda.shtml

Em 40 anos, obesidade em crianças a adolescentes aumentou
oito vezes
A epidemia de obesidade que avança pelo mundo começa bem mais cedo do que o imaginado. No maior
estudo epidemiológico sobre o tema, pesquisadores liderados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo
Imperial College de Londres descobriram que o percentual de crianças e
adolescentes obesos aumentou oito vezes em quatro décadas. A tendência
só deve piorar: ano a ano, meninas e meninos ficam mais gordos, um padrão
especialmente verdadeiro nos países em desenvolvimento. No ritmo de
hoje, as estatísticas apontam que, em 2022, haverá mais pessoas de 5 a 19
anos obesas que com peso abaixo do ideal.
Já se sabia que a obesidade rondava crianças e jovens, mas, até hoje,
o que se tinha eram estimativas em cima de um ou outro estudo nacional.
Pela primeira vez, a OMS conseguiu juntar dados de 31,5 milhões de pessoas
nessa faixa etária, fornecidos por mais de mil colaboradores de 200 países.
Com um histórico começando em 1975, os pesquisadores avaliaram, ano a
ano, a evolução do ganho de peso. Há quatro décadas, as curvas jamais
deixaram de ascender, em todo o globo. Desde a década de 2000, os países
desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos, começaram a reduzir o ritmo de
crescimento, embora a incidência da obesidade entre jovens continue
aumentando. Ao mesmo tempo, na América Latina e nas ilhas da Polinésia e
da Micronésia, o problema ainda está muito acelerado. Em alguns países do Pacífico, mais de 30% das crianças e dos
adolescentes estão obesos.
Globalmente, as taxas da obesidade saltaram de menos de 1% para quase 6% (meninas) e 8% (meninos). Em
números, são 124 milhões de pessoas de 5 a 19 anos com índice de massa corporal (IMC) condizente com essa
condição, contra 11 milhões, registrados em 1975. O Brasil está acima das médias mundiais. Enquanto na década de
1970 apenas 1% das garotas e 0,9% dos garotos estavam obesos, em 2016 eles representavam 9,4% e 12,7% dessa
faixa etária, respectivamente.
Além dos dados de crianças e adolescentes, o estudo da OMS, publicado na revista The Lancet, incluiu
estatísticas de 97,4 milhões de adultos. Na população acima dos 20 anos, o número de obesos saltou de 100 milhões
em 1975 (69 milhões de mulheres, 31 milhões de homens) para 671 milhões em 2016 (390 milhões de mulheres e
281 milhões de homens). O recado, segundo Jamily Drago, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia e médica da clínica Metasense, é: “Essa criança obesa vai virar um adulto obeso, com todos os
problemas de saúde associados, como doenças cardiovasculares, intolerância à glicose, colesterol alto e disfunção
hepática, e que, muitas vezes, terá de recorrer ao extremo da cirurgia bariátrica, o que é muito dramático,
principalmente em pacientes jovens”, diz.
Diabesidade
O endocrinologista da Corpometria Flávio Cadegiani, membro da Associação Brasileira para Estudos da
Obesidade (Abeso) e da The Obesity Society, entre outras entidades médicas, prevê uma catástrofe para a saúde
pública. “Podemos prever uma epidemia de diabetes em breve”, diz. A relação entre as duas condições já está tão
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fortemente determinada que hoje se fala em diabesidade, a simultaneidade quase padrão desses problemas. “Sem
exagero, a obesidade será a responsável pelo colapso da saúde pública”, acredita. Para o médico, as medidas contra
o avanço do excesso de peso devem ser igualmente drásticas. “É necessário ter leis de restrições iguais às existentes
para álcool e cigarro, aumentando impostos dos industrializados e subsidiando os alimentos integrais”, acredita.
Em nota, Fiona Bull, coordenadora de programa de prevenção de doenças crônicas da OMS, afirmou que os
dados “lembram e reforçam que o sobrepeso e a obesidade são uma crise na saúde global, ameaçada de piorar nos
próximos anos, a não ser que se tomem ações drásticas”. Um outro documento divulgado pela organização oferece
subsídios para os países implementarem um plano de ação para acabar com a obesidade infantil. “Os países devem
se empenhar, particularmente, em reduzir o consumo de alimentos baratos, pobres em nutrientes, ultraprocessados
e densos em caloria. Eles também deveriam reduzir o tempo que as crianças passam na frente das telas e em
atividades de lazer sedentárias, promovendo maior participação em atividades físicas por meio de recreação e
esportes”, emendou Bull.
A endocrinologista Jamily Drago destaca que, no Brasil, o Guia Alimentar para a População Brasileira, do
Ministério da Saúde, já traz uma série de importantes recomendações para se combater a obesidade e a má
nutrição. “É muito bom, mas, infelizmente, ele só fica na teoria e não é colocado em prática. No Brasil, falta
educação, e é educação que leva à saúde”, afirma.
Dois extremos
O estudo epidemiológico da OMS e do Imperial College de Londres evidencia dois extremos da saúde
infantojuvenil: apesar da incidência galopante da obesidade, 75 milhões de garotas e 117 milhões de meninos estão
moderadamente ou severamente abaixo do peso. Segundo os pesquisadores, isso reflete os dois lados da má
nutrição, em que jovens obesos e abaixo do peso convivem nas mesmas comunidades.
O endocrinologista Flávio Cadegiani, porém, alerta que, nos países asiáticos, a contagem de pessoas com peso
abaixo do ideal pode estar superestimada. “Existe um componente étnico. Na população amarela, um índice de
massa corporal de 18 a 23 (considerado baixo) poderia ser considerado normal”, observa.
Combate passa pela família
Sem a participação da família e da comunidade, todo o esforço para conter a obesidade infantil será
infrutífero, diz o psicólogo Vladimir Melo, autor do livro Obesidade infantil: interações familiares e ciclo de vida
numa perspectiva sistêmica. O especialista, que conduz uma pesquisa sobre esse tema na Universidade Católica de
Brasília, lembra que, ao se falar em combate à obesidade, o meio em que a criança vive é o único fator sobre o qual
é possível intervir.
“A obesidade aborda componentes metabólicos, genéticos e ambientais. O que podemos mudar é o
ambiente”, diz. “Quem compra a comida, quem desenvolve os hábitos, e não só na questão da alimentação, é a
família. Por isso, nos interessamos em olhar não só o presente, mas a relação histórica dessa família com a
alimentação, mesmo antes dessa criança nascer”, conta. De acordo com Melo, além disso, é necessário investigar as
regras familiares. “A criança que não tem regra em casa não será regrada para a alimentação. O tipo de alimentação
é reflexo da falta de limites.”
Refeições na rua
Com os pais cada vez mais ocupados no trabalho, a família se reúne cada vez menos em torno da mesa, como
acontecia nas décadas de 1970 e 1980. O psicólogo lembra que esse hábito deixou de ser rotina, ao mesmo tempo
em que cada um almoça onde pode e quer — inclusive, as crianças. “Na rua, elas vão comer salgado, hambúrguer,
tomar refrigerante. Apesar de existirem algumas iniciativas para introduzir alimentos mais saudáveis nas escolas,
muitas vezes, as crianças já levam os industrializados de casa”, afirma.
O psicólogo destaca também que as novas dinâmicas familiares dificultam a manutenção de uma alimentação
consistente. “A criança convive em vários ambientes. Na casa da mãe, do pai, dos avós”, diz. Esses últimos, aliás, são
objeto de pesquisa da tese de doutorado de Vladimir Melo que está em andamento. Ele quer descobrir como os
avós estão contribuindo para o aumento da obesidade infantojuvenil. (PO)
Palavra de especialista
Lobby no Congresso
“O Brasil está em uma posição mediana entre os 200 países: meninas na 79ª, e meninos na 73ª. Mas o que me
preocupa é a tendência do aumento da obesidade infantil, que é muito rápido. Acredito que isso só vá piorar
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porque, no país, estamos seguindo uma alimentação muito rica em calorias, ao mesmo tempo em que houve uma
diminuição da atividade física. Com a urbanização, a atividade física no trabalho diminuiu, assim como o
deslocamento a pé ou de bicicleta, até mesmo por questão de segurança. Também há a questão do lobby da
indústria de alimentos no Congresso Nacional. Já houve várias tentativas de regulamentar o marketing de produtos
como salgadinhos e fast food para a população infantil. No Brasil, você tem propaganda desses produtos
diretamente para crianças; você vai à lanchonete e ganha um brinquedo. Por que o país taxa cigarro e não taxa
produtos obesogênicos? O México conseguiu uma redução substancial no consumo da Coca-Cola, sobretaxando a
bebida. Devia acontecer a mesma coisa aqui. Mas temos uma inatividade que não é por acaso: é o lobby fortíssimo
da indústria alimentícia.”
Disponível em: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2017/10/11/interna_ciencia_saude,632900/em-40-anosobesidade-em-criancas-a-adolescentes-aumentou-oito-vezes.shtml

Doces e gorduras são banidos das lanchonetes dos hospitais
britânicos
Num esforço para combater a obesidade, o Sistema Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla em inglês) está
adotando todas as medidas ao seu alcance, incluindo a restrição de produtos vendidos dentro dos hospitais da rede.
A partir de agora, cafés, restaurantes e lanchonetes não poderão mais oferecer em prateleiras lanches com mais de
250 calorias.
— O NHS está intensificando as ações para combater a cultura dos lanches de tamanho gigante que está
causando uma epidemia de obesidade, diabetes, cáries, doenças cardíacas a câncer — explicou Simon Steves, diretor
executivo do NHS, em entrevista ao “Guardian”. — No lugar de lanches calóricos e açucarados, queremos tornar a
alimentação saudável uma opção fácil para funcionários, pacientes e visitantes.
Stevens alertou que o avanço da epidemia de obesidade pode provocar a falência do sistema de saúde. A
medida visa os hábitos alimentares não apenas dos pacientes e visitantes, mas também dos funcionários. As
estimativas do NHS indicam que quase 700 mil dos 1,3 milhões dos seus profissionais estão acima do peso ou
obesos.
A restrição é para produtos embalados oferecidos em prateleiras, como pacotes de biscoitos e barras de
chocolate.
Não é a primeira vez que o NHS mira nos produtos alimentares comercializados dentro dos hospitais da rede.
Antes, já haviam sido banidas promoções e publicidade de alimentos com altos níveis de sal, gordura ou açúcar. E
todos os estabelecimentos eram obrigados a sempre oferecer opções saudáveis.
Em abril, as duas maiores redes que operam lanchonetes nos hospitais, WH Smith e Greggs, concordaram que
apenas 10% das bebidas oferecidas teriam altos níveis de açúcar. Já a Royal Voluntary Service introduziu um
programa que “no primeiro trimestre de 2017, em comparação ao ano passado, aumentou a venda de frutas em
25%, lanches saudáveis como saladas e sushi em 55% e petiscos saudáveis como pipoca e frutas desidratadas em
109%”.
— Hospitais têm um importante papel no tratamento da obesidade. Não apenas tratando aqueles que sofrem
com as consequências, mas ajudando na prevenção em primeiro lugar — comentou Alison Tedstone, nutricionistachefe da Public Health England. — Qualquer plano para oferecer alimentos mais saudáveis é um passo positivo para
barrar o problema da obesidade no país.
Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/doces-gorduras-sao-banidos-das-lanchonetes-doshospitais-britanicos-21950314.html

