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Ministério da Saúde realiza Seminário Marco Zero
Durante os dias 13, 14 e 15 de março reuniram-se em Brasília/DF
pesquisadores responsáveis pelos projetos de pesquisa aprovados nas
Chamadas Públicas CNPq 11 e 13/2017, Departamento de Ciência e
Tecnologia (DECIT/SCTIE/MS), Coordenação-Geral de Alimentação e
Nutrição (CGAN/DAB/SAS/MS) e Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq/MCTIC).
O objetivo do Seminário Marco Zero foi permitir o diálogo entre os
coordenadores dos projetos aprovados e os técnicos do Ministério da
Saúde. Foram discutidos os ajustes metodológicos recomendados durante
o julgamento das propostas, além de outros aspectos relacionados à
execução dos projetos. Ao todo, foram aprovados 39 projetos nos editais
temáticos de alimentação e nutrição financiados pela CGAN, com apoio do
DECIT e do CNPq.
No evento, foi realizado alinhamento entre os estudos aprovados e
as demandas da gestão federal e marcou um importante vínculo entre
ensino, pesquisa e gestão no SUS.
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Inscrições abertas para o curso EAD Amamenta e
Alimenta Brasil!
O curso está previsto para começar no dia 26/03 e terminará em
26/04. As inscrições serão encerradas em 02/04 OU quando o número
máximo de participantes for alcançado, então, inscreva-se assim que
puder.
Para realizar a sua inscrição, digite: universus.saude.gov.br
No site, clique em “Cadastro”.
Atenção! Coloque o seu CPF como identificação de usuário (Login) e
crie uma senha que seja fácil de memorizar. Preencha todos os campos e
clique em “cadastrar esse novo usuário” na parte inferior da tela.
Um e-mail será enviado como confirmação do seu cadastramento.
Após Receber esse email, você deverá acessar o site UniverSUS e clique
em ENTRAR.
Coloque o seu login e senha (os mesmos que colocou no cadastro).
Ao clicar na logo do curso, será solicitado o código de inscrição
(AMA1#T12018). Esse código só é necessário no primeiro acesso.
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Saiu nas Redes Sociais do
Ministério da Saúde
Você sabia que o modo de preparo influencia no valor
nutritivo do alimento? Você sabia que algumas
vitaminas podem ser perdidas com altas temperaturas?
Tire suas dúvidas no Saúde Brasil e aprenda a se
alimentar melhor https://goo.gl/EGuwSZ

Sábado é dia de feira! Conhece o Guia Alimentar para a
população brasileira? É um manual que para orientar a
população sobre alimentação saudável. Antes de ir à
feira
dá
uma
lida:
http://www.blog.saude.gov.br/wguz9v

Planejando fazer atividades físicas esse final de
semana? Fique atento à hidratação e alimentação antes
e depois: https://goo.gl/YfaVFb
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Divulgada Carta Política do Encontro 5ª+2
Foi divulgada nesta quinta-feira (15) a Carta Política do Encontro 5ª+2, realizado de 6 a 8 de março, em
Brasília, com a participação de 368 participantes da
sociedade civil, governo e convidados.
O encontro teve como objetivo realizar balanço
comparativo entre o que foi proposto na 5ª Conferência
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ―
realizada em novembro de 2015, em Brasília ― e aquilo
que efetivamente foi implementado em ações do
governo federal, no 2º Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Plansan).
Além do balanço, a 5ª+2 permitiu uma análise do
contexto social, político e econômico do país e também
lançar um olhar sobre as agendas de futuro no campo da
segurança alimentar e nutricional.
A Carta Política do encontro aborda as principais
conquistas e avanços que orientaram as políticas
públicas para a garantia da segurança alimentar e
nutricional nos últimos anos, possibilitando a valorização
da agricultura familiar e camponesa, o enfrentamento da
extrema pobreza, a erradicação da fome e da miséria e a
democratização da educação ― que permitiu o acesso a povos indígenas, quilombolas e povos e comunidades
tradicionais. “Houve avanços nas alianças de movimentos sociais, indígenas e forças populares da cidade, campo,
florestas e águas, com protagonismo de mulheres e jovens, e integração”.
Todos esses avanços, afirma o documento, levaram ao reconhecimento internacional do Brasil na área de
segurança alimentar e nutricional. Entretanto, “a atual conjuntura de retrocessos na democracia impôs um cenário
de desconstrução de direitos, precarização das relações de trabalho, aumento do desemprego, esvaziamento de
políticas públicas e iminente volta do Brasil ao Mapa da Fome”.
De acordo com a Carta, a agenda de reformas representa uma grave violação aos direitos de cidadania.
“Setores da sociedade brasileira, sobretudo aqueles em situação de maior vulnerabilidade, já sofrem as
consequências do desmonte do sistema de proteção social devido, principalmente, à limitação dos gastos imposta
pela Emenda Constitucional nº 95/2016”.
“Nesse momento de perdas e dificuldades”, diz o documento, “reforçamos nossa resistência e luta pela
Comida de Verdade no Campo e na Cidade, por Direitos e Soberania Alimentar. Acompanharemos e mobilizaremos a
sociedade civil, cientes que a participação e o controle social são elementos fundamentais para uma sociedade
democrática e equânime”.
“Esperamos que os gestores públicos assumam o compromisso efetivo com essa agenda e que a política de
SAN continue a ser respeitada como resultado de uma construção social já consolidada e reconhecida dentro e fora
do país”, conclui a Carta.
Clique aqui para ler a íntegra da Carta Política do Encontro 5ª+2.

Fonte: Ascom/Consea
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Especialistas internacionais apoiam rotulagem nutricional em formato de
triângulo
Carta assinada por 26 pesquisadores apresenta evidência científica sobre a eficácia da rotulagem nutricional
de advertência
Foi publicada nesta quarta-feira, 14, uma carta assinada por 26 especialistas e pesquisadores, referências
mundiais no estudo sobre obesidade, diabetes e nutrição em saúde pública, em apoio ao modelo de rotulagem
nutricional proposto pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e pesquisadores da UFPR (Universidade
Federal do Paraná).
O intuito da ação é chamar a atenção da Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) para a necessidade de aprovar um modelo de rotulagem que
garanta à população a informação adequada sobre os alimentos e bebidas.
De acordo com o professor e pesquisador Barry Popkin, da Universidade da
Carolina do Norte, que liderou o apoio dos especialistas à proposta, é importante
que os rótulos sejam mais claros sobre os nutrientes prejudiciais à saúde e que
estão presentes em diversos produtos ultraprocessados.
“Para a comunidade científica já é evidente que o consumo excessivo de
alimentos e bebidas não saudáveis é uma das principais causas da obesidade e de
outras doenças crônicas. Por isso, precisamos aprovar medidas eficazes, como os
selos de advertência”, destaca Popkin.
Segundo Ana Paula Bortoletto, nutricionista do Idec, o apoio dos
pesquisadores é importante, pois reforça a integridade da proposta enviada à
Anvisa.
“Nossa proposta foi desenvolvida a partir de pesquisas e evidências
Fonte:Vital Strategies
científicas que comprovam que o rótulo de advertência frontal funciona e auxilia
os consumidores em suas escolhas alimentares”, diz.
A proposta de rotulagem do Idec
O modelo de rotulagem proposto pelo Idec em parceria com designers da informação da UFPR utiliza um selo
em formato de triângulo na parte da frente das embalagens de produtos processados e ultraprocessados, como
sopas instantâneas, refrigerantes, biscoitos, etc. para indicar quando há excesso dos seguintes nutrientes: açúcar,
sódio, gorduras totais e saturadas, além da presença de adoçante e gordura trans em qualquer quantidade.
A proposta de aprimoramento da rotulagem foi apresentada à Anvisa em junho de 2017. De acordo com as
regras do processo regulatório da agência, nos próximos meses deve ser realizada uma consulta pública sobre o
aprimoramento da rotulagem nutricional para que a população possa manifestar a sua opinião.
A proposta de rotulagem de advertência tem o apoio da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é
uma coalizão composta por organizações da sociedade civil como o Idec, ACT Promoção da Saúde, Abrasco
(Associação Brasileira de Saúde Coletiva), além de profissionais e movimentos sociais envolvidos na promoção da
alimentação saudável e da saúde pública.

Fonte: Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
Disponível em: http://alimentacaosaudavel.org.br/cartaabertaespecialistas/
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN

Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Resultado Parcial 1ª vig/2018 –
16/03/2018)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.079.079
- 2,51% de famílias acompanhadas:
 278.639 famílias acompanhadas;
 Em relação à 2ª vigência/2017, estamos com menos 0,17 pontos percentuais (p.p.);
 Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 2,51 pontos percentuais (p.p.);
- 124.609 gestantes localizadas:
 Em relação à estimativa (360.854), estamos com 34,53% de gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:
 1.895 crianças sem vacina em dia
 105 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
 1.111 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
 70 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
 614 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de 2017, por Unidade Federativa.
2ª vigência 2017 (parcial 25/09/17)

1ª vigência 2018 (parcial 16/03/18)

UF

Nº famílias
perfil saúde

Nº famílias
perfil saúde
acomp.

Cobertura
(%)

Nº famílias
perfil saúde

Nº famílias
perfil saúde
acomp.

Cobertura
(%)

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

70.882
304.439
314.485
55.869
1.309.844
785.149
62.718
128.851
245.958
755.465
804.681
99.705
127.432
726.104
379.144
829.438
326.621
276.932
584.067
259.382
70.717
36.302
274.041
90.984
204.282
1.076.669
98.726
10.298.887

2.666
6.062
17.919
937
27.374
35.619
5.712
3.540
10.561
8.099
24.435
1.536
5.158
17.563
2.846
25.062
4.260
8.915
12.285
4.820
2.174
658
10.967
1.761
3.017
30.553
1.924
276.423

3,76
1,99
5,70
1,68
2,09
4,54
9,11
2,75
4,29
1,07
3,04
1,54
4,05
2,42
0,75
3,02
1,30
3,22
2,10
1,86
3,07
1,81
4,00
1,94
1,48
2,84
1,95
2,68

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

2.265
7.827
16.704
1.988
29.093
33.660
3.352
3.322
10.112
9.516
27.094
2.406
4.896
22.208
4.171
21.071
7.402
8.194
9.379
5.891
1.931
1.220
8.183
2.016
2.796
29.229
2.713
278.639

2,96
2,42
4,91
3,16
2,08
4,00
5,14
2,42
3,90
1,19
3,14
2,27
3,56
2,87
1,05
2,38
2,16
2,71
1,47
2,15
2,65
3,26
2,78
2,02
1,28
2,39
2,59
2,52

Diferença
percentual
2ª vigência
2017/1ª
vigência
2018
-0,80
0,43
-0,79
1,49
-0,01
-0,53
-3,96
-0,33
-0,40
0,11
0,11
0,73
-0,49
0,45
0,30
-0,64
0,85
-0,51
-0,63
0,29
-0,42
1,44
-1,22
0,09
-0,20
-0,45
0,64
-0,17
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Espaço dos Estados

Programa Bom Prato auxilia no resgate à cidadania de usuários
Com 53 unidades em funcionamento no território paulista, a rede de
restaurantes Bom Prato serve mais de 86 mil refeições por dia. Além do
cardápio de qualidade, saudável e com alto valor nutritivo, uma das
características de maior destaque do programa é resgatar a cidadania dos
frequentadores.
“Nosso principal desafio é fazer com que todos fiquem satisfeitos com
o atendimento e a alimentação. É um desafio diário, com alcance e
benefícios muito grandes. Trabalhamos para melhorar a qualidade de vida
dos cidadãos”, explica a diretora da rede de restaurantes Bom Prato, Thêmis
Kleiber.
De acordo com a gestora, a capacidade de atendimento foi ampliada
nos últimos anos. “Até 2010, contávamos com 32 unidades. Foram 21 pontos
inaugurados entre 2011 e 2018. Praticamente dobramos o número de
pessoas atendidas nesse período, durante a administração do governador
Geraldo Alckmin”, acrescenta.
Qualidade
O almoço tem custo de R$ 1,00. A refeição, balanceada, possui 1.200
calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne,
farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa. O subsídio governamental é de R$ 4,19 para adultos e de R$ 5,19
para crianças com até seis anos, que contam com gratuidade.
Além disso, no café da manhã, implantado em 2011 em todas as unidades, são oferecidos leite com café,
achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. O cardápio, de 400 calorias,
em média, custa R$ 0,50.
“A alimentação tem elevado valor nutritivo e procuramos parcerias que buscam os melhores preços. A comida
também é uma forma de acolhimento e socialização”, afirma Rita Dalmaso, coordenadora da Segurança Alimentar e
Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, pasta responsável pelo programa Bom Prato.
A coordenadora destaca que a iniciativa, criada no ano 2000, é bem avaliada pelos gestores públicos.
“Recebemos, inclusive, delegações de outros estados e países. Além disso, os cidadãos reconhecem o trabalho das
nossas equipes”, ressalta.
Fonte: SP Notícias
Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/programa-bom-prato-auxilia-no-resgate-cidadania-de-usuarios/

Cemar oferece curso gratuito: “Alimentação e Nutrição”
Oferecido pela Cemar e executado pelo SESI, o curso “Alimentação e Nutrição” faz
parte das atividades do programa Energia Profissional Cemar.
O objetivo promover às comunidades o conhecimento sobre educação alimentar
e nutricional por meio das orientações de nutricionistas que estimulam uma
alimentação de alto valor nutricional de baixo custo. É um aprendizado sobre
alimentação saudável, com orientações para que possam fazer pratos nutritivos
reutilizando alimentos que normalmente são desperdiçados. Nos dias 19 e 20 de Março,
quem recebe curso é a cidade de Pedreiras.
Serão oferecidas 100 vagas divididas em duas turmas.
Dias: 19 e 20 de Março
Horário: das 08h às 12h e das 14h às 18h.
Local do curso: Secretaria de Assistência Social – Rua Jeremias Caldeiras, 96, Centro.
Fonte: O Maranhense
Disponível em: http://omaranhense.com/cemar-oferece-curso-gratuito-alimentacao-e-nutricao/
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
Consumo de transgênicos e alimentos com agrotóxicos preocupa especialistas
No dia 15, foi comemorado o Dia do Consumidor, data em que especialistas reforçam o alerta sobre
a importância do consumo de alimentos saudáveis e dentro dos padrões de segurança. Ao longo da
semana, diversas regiões do país receberam atividades relacionadas ao tema.
No dia 18, por exemplo, organizações da sociedade civil realizaram uma roda de conversa no Museu
de Arte de São Paulo (Masp), na capital paulista, para debater o assunto com a população.
Uma das preocupações foi alertar as pessoas sobre os riscos do consumo de alimentos cultivados
com pesticidas, que impõem riscos à saúde e ao meio ambiente. A militante Carla Bueno, da Campanha
Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, destaca a necessidade de reforçar a luta por modelos de
produção sustentáveis e que não comprometam a saúde coletiva.
“As pessoas até alcançam a consciência de que precisam se alimentar de forma mais saudável, mas
elas não encontram muitas alternativas. A estratégia é alcançar os setores populares pra que eles também
possam se mobilizar e lutar por uma alimentação saudável”, afirma.
Ela acrescenta que a questão dos agrotóxicos se conecta com o debate sobre o cultivo de alimentos
geneticamente modificados. Nos espaços de produção do agronegócio, é comum a associação das duas
práticas.
Uma proposta que tramita atualmente no Senado pode generalizar o consumo de transgênicos
porque torna mais difícil a identificação desse tipo de alimento por parte do comprador. É o Projeto de Lei
da Câmara (PLC) 34/2015, que flexibiliza as normas para a rotulagem desses produtos. O combate à medida
é uma das preocupações das entidades que acompanham o tema.
A nutricionista Ana Paula Bortoletto, do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), destaca que o
projeto compromete o direito à informação, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ela
acrescenta que a ciência ainda não é capaz de prever todos os riscos trazidos pelos transgênicos, porque
muitos estudos não consideram as possíveis consequências a longo prazo. No entanto, já há evidências de
que esses produtos aumentam as chances de alergias alimentares e casos de câncer.
“Pelo princípio da precaução, a gente deveria não consumi-los, mas, como tem hoje grande pressão
do agronegócio pra produzir alimentos transgênicos, o consumidor tem, no mínimo, o direito de ser
informado se está consumindo ou não esse produto”, defende.
A bancária aposentada Silvanda Sampaio é uma das pessoas que ficam atentas a todos os detalhes
dos rótulos dos alimentos. Adepta de uma alimentação mais natural, ela não consome transgênicos e
observa especialmente as embalagens de milho.
No Brasil, o produto é um dos vegetais que mais têm culturas transgênicas, com 88,4% das áreas de
cultivo dominadas por esse tipo de produção. Divulgado em 2017, o dado é do Serviço Internacional para a
Aquisição de Aplicações em
Agrobiotecnologia (Isaaa).
“Eu acho um absurdo isso.
Tenho medo até de comprar
aqueles milhos de pipoca. Eles
querem sempre enganar o
consumidor”,
critica
a
consumidora.
Segundo o Isaaa, em 2016,
o Brasil foi o país onde houve
maior crescimento de culturas
transgênicas, com 11% de
aumento em relação ao ano
anterior.
Fonte: Brasil de Fato
Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2018/03/14/consumo-de-transgenicos-e-alimentos-com-agrotoxicos-preocupaespecialistas/
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

Amamentação reduz risco de obesidade na vida adulta, indica estudo brasileiro
Estudo recente feito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
confirmou que o aleitamento materno contribui para o menor risco de
obesidade na vida adulta. Publicado neste mês no periódico Scientific Reports, a
pesquisa, conduzida pelo professor dr. Bernardo Horta, do Centro de
Epidemiologia da UFPel, mostrou que pessoas que foram amamentadas na
infância têm menor risco de sofrer com sobrepeso e obesidade com o passar
dos anos.
Para a presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), dra. Elsa Giulgliani, o estudo, que utilizou
os dados da coorte de Pelotas de 1982, trouxe novos conhecimentos, que ajudam a explicar a associação entre o
sobrepeso ou obesidade e o aleitamento materno.
“Embora o estudo não tenha encontrado associação entre duração da amamentação e índice de massa
corporal ou prevalências de sobrepeso/obesidade aos 30 anos, foi observado que uma maior duração do
aleitamento materno estava associada a um maior índice de massa magra e menor gordura visceral”, comenta.
Para a especialista, os resultados da pesquisa reforçam a hipótese de que a programação do controle da
saciedade é um dos possíveis mecanismos envolvidos na associação entre aleitamento materno e obesidade. “Esse
efeito já havia sido observado em crianças e adolescentes, mas nunca em adultos, mostrando que o impacto positivo
do aleitamento materno na saúde dos indivíduos pode persistir por toda a vida. Estudos como este só reforçam a
importância de se promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, ações que se encontram entre as prioridades
da SBP”, destaca.
PRINCIPAIS RESULTADOS – Depois de acompanhar 3,7 mil indivíduos desde o nascimento, em 1982, até a vida
adulta, a equipe do médico Bernardo Horta mostrou que crianças com maior predisposição genética ao ganho de
peso — aqueles que carregam um gene chamado FTO — e que foram amamentadas por menos de um mês, tinham
aumento de 33% na prevalência de obesidade, 2,5 kg/m2 a mais no índice de massa corporal (IMC) e circunferência
da cintura 5,6 centímetros maior.
Por outro lado, no grupo que também tinha o genótipo FTO, mas recebeu leite materno por um mês ou mais,
os indicadores caíram para 11% no risco de obesidade, 1 kg/m2 a mais no IMC e circunferência da cintura dois
centímetros maior.
“Uma revisão que conduzimos há três anos mostrou que, quem é amamentado tem, em média, um risco 13%
menor de ser obeso. Quando se analisa os mecanismos disso, um deles indica que a amamentação programaria o
controle do apetite. Quem carrega o gene FTO e mamou pelo menos por um mês tem risco menor de obesidade,
IMC maior e circunferência abdominal mais alta que aqueles que carregam esse genótipo e não foram
amamentados. Logo, a amamentação moderaria o risco genético associado à obesidade”, explica dr. Horta.
Ainda que o mecanismo responsável por esse fenômeno seja desconhecido e necessite de estudos mais
específicos, o que se sabe é que a proteção do alimento se estende ao longo dos anos. O tempo de amamentação
também tem papel importante nessa conta.
“Vimos que, quanto mais tempo se mama, menor a espessura de gordura abdominal nos anos posteriores.
Mas é importante ressaltar que a obesidade é influenciada por fatores genéticos e não genéticos, como dieta e
prática de atividades físicas. Portanto, nosso estudo não sugere que portadores da versão obesogênica do gene FTO
não amamentados na infância serão, necessariamente, obesos, bem como não sugere que os que foram
amamentados por bastante tempo não têm risco de se tornarem obesos”, concluiu.
Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP
Disponível
em:
http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/amamentacao-reduz-risco-de-obesidade-na-vida-adulta-indica-estudobrasileiro/
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Saiu na Mídia
"Rico em fibras", "caseiro" e "natural": o marketing enganoso e abusivo dos
ultraprocessados para ludibriar o consumidor
Infelizmente,
ao
consumirmos
um alimento
industrializado ou ultraprocessado, ainda não temos como
saber o que de fato estamos comendo apenas lendo as
informações contidas nos rótulos dos alimentos, “porque o
formato e a localização das informações importantes sobre
os alimentos não permitem entender o que realmente
estamos comendo”, diz Ana Paula Bortoletto, nutricionista,
em entrevista por e-mail à IHU On-Line. O aprimoramento da
rotulagem nutricional, defende, “é um passo importante na
garantia do direito à informação do consumidor e da promoção de hábitos alimentares mais saudáveis”.
De acordo com a pesquisadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec, embora seja direito do
consumidor ter acesso à informação de fácil compreensão acerca do que ele está consumindo, as letras pequenas, “a
presença de termos técnicos e números, a necessidade de cálculo de porção e a poluição visual do rótulo, que dá
mais destaque à publicidade do produto do que às informações nutricionais”, dificultam a compreensão da leitura
dos rótulos de alimentos.
Na avaliação dela, um dos maiores desafios relacionados ao consumo de alimentos ultraprocessados “é a
publicidade enganosa e abusiva. A indústria de alimentos se utiliza de estratégias de comunicação mercadológica,
como personagens e brindes, direcionadas a crianças, um público vulnerável e facilmente ludibriado pelo marketing.
Além disso, alegações nutricionais nos rótulos de alimentos não saudáveis, como ‘rico em fibras’, ‘caseiro’, ‘natural’,
‘zero gordura trans’, competem com a informação nutricional e confundem o consumidor sobre o real conteúdo do
produto”.
Ana Paula Bortoletto é graduada em Nutrição pela Universidade de São Paulo - USP, mestra e doutora em
Nutrição em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Atuou como consultora na Secretaria de
Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2008-2009.
Atualmente trabalha como pesquisadora no Idec e no Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde Nupens.
Confira a entrevista com Ana Paula Bortoletto:
IHU On-Line - Hoje, no Brasil, conseguimos realmente saber tudo
que comemos apenas com as informações das embalagens?
Infelizmente não, porque o formato e a localização das
informações importantes sobre os alimentos não permitem
entender o que realmente estamos comendo. As principais
dificuldades são a letra pequena, a presença de termos técnicos e
números, a necessidade de cálculo de porção e a poluição visual
do rótulo, que dá mais destaque à publicidade do produto do que
às informações nutricionais.
IHU On-Line - Por que é tão importante haver informações
detalhadas sobre a composição de alimentos industrializados?
De que modo essa informação pode ser revertida em saúde e,
logo, em menos gastos com tratamento de doenças?
É direito do consumidor ter acesso à informação adequada e de
fácil compreensão. A partir da informação sobre a presença em
excesso de nutrientes prejudiciais à saúde, como sódio, açúcar e
gorduras, a população fica apta a fazer escolhas alimentares mais
conscientes e mais saudáveis. Escolhas alimentares saudáveis
promovem saúde e, consequentemente, menores taxas de

excesso de peso e doenças relacionadas, como diabetes e pressão
alta.
IHU On-Line - O que a legislação brasileira determina que seja
informado nas embalagens de alimentos ultraprocessados? E
essa legislação vem sendo cumprida?
De acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa, devem constar nos rótulos dos produtos
alimentícios embalados a tabela nutricional e a lista de
ingredientes, o que é cumprido pelos fabricantes. A tabela
nutricional deve informar por porção do produto as quantidades
de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio, além do valor energético
do produto. O fato de essas informações serem apresentadas por
porção requer cálculos e interpretação; além disso, a quantidade
de açúcar não é obrigatória na tabela nutricional. Já a lista de
ingredientes mostra os ingredientes que compõem o produto em
ordem decrescente de quantidade. Além disso, pela quantidade
de ingredientes presentes no produto podemos ter a informação
sobre o seu grau de processamento: quanto mais ingredientes,
mais processado é o produto. Porém, não há nenhuma regra
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sobre o tamanho da letra e contraste da informação da lista de
ingredientes, que acaba ficando muito escondida ou ilegível.

com a participação dos laboratórios estaduais que realizam as
análises de lotes de produtos predeterminados.

IHU On-Line - A Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
considera a maneira como as embalagens no Chile informam o
que contém nos alimentos a mais adequada. Por quê?
Como as informações nutricionais acima mencionadas nem
sempre são compreendidas ou lidas pela população, se faz
necessária a inclusão de uma informação simples e direta sobre o
excesso de nutrientes prejudiciais à saúde. Dessa forma, o Idec,
em parceria com a Universidade Federal do Paraná - UFPR e
apoiado pela Aliança, se baseou na rotulagem frontal de
advertência implementada pelo Chile. Temos já muitas pesquisas
que mostram que a medida chilena é efetiva e também
recomendada pela Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS.
A proposta do Idec é a inclusão de um selo em formato de
triângulo preto na parte da frente das embalagens de produtos
processados e ultraprocessados indicando o excesso de sódio,
açúcar e gorduras. A informação é simples: quanto mais
triângulos, mais prejudicial à saúde é o produto; o ideal é escolher
alimentos com menos selos ou sem selo nenhum!

IHU On-Line - Garantir que essas informações sejam publicadas
em embalagens é suficiente para estimular a população a ter
uma alimentação mais saudável? Por quê?
O aprimoramento da rotulagem nutricional é um passo
importante na garantia do direito à informação do consumidor e
da promoção de hábitos alimentares mais saudáveis. Essa
estratégia faz parte da melhoria dos ambientes alimentares, ou
seja, fazer dos alimentos mais saudáveis as opções mais fáceis
para a população e dificultar a escolha de alimentos não
saudáveis. Como outras formas importantes de promover
ambientes alimentares mais adequados podemos citar a restrição
da publicidade de alimentos ao público infantil, a taxação de
bebidas adoçadas, o oferecimento de subsídios para alimentos in
natura, entre outras estratégias defendidas inclusive por
organizações internacionais, como a Organização Mundial da
Saúde - OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde.

IHU On-Line - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
conduz um processo para aperfeiçoar as regras de rotulagem
nutricional. No que consiste esse aprimoramento e como anda
esse processo?
Em 2014, a Anvisa instituiu um Grupo de Trabalho - GT
sobre rotulagem nutricional, do qual fizeram parte membros da
academia, da indústria de alimentos e da sociedade civil, entre
eles o Idec. Como finalização deste GT, em meados de 2017, os
membros puderam enviar propostas de aprimoramento da
rotulagem nutricional à Anvisa, juntamente com pesquisas que a
embasassem. No momento, a Anvisa está avaliando os
documentos referentes às propostas e pesquisas sobre o tema,
com a intenção de publicar a análise técnica no começo de março.
Nossa expectativa é que uma consulta pública seja aberta no
próximo mês para definir as novas normas de rotulagem
nutricional no Brasil.
IHU On-Line - Uma vez garantida a publicação das informações
no rótulo dos alimentos, como assegurar que a composição
desse alimento esteja realmente dentro dos padrões descritos?
A mudança nas regras de rotulagem não vai afetar diretamente a
composição dos alimentos. Não haverá nenhuma restrição quanto
à presença de sódio ou açúcar nos produtos, mas, se estiverem
acima do ponto de corte a ser estabelecido, ele deverá ter a
advertência. Sabemos que a tendência é que algumas empresas
busquem reformular os produtos para não colocar nenhuma
advertência. Isso poderá acontecer de maneira voluntária. A
fiscalização da informação correta sobre a composição dos
alimentos é feita pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,

IHU On-Line - Nos últimos anos temos visto, destacadas nas
embalagens de alimentos, informações alertando sobre a
presença de ingredientes que podem ser prejudiciais para
alérgicos, como leite, glúten, entre outros. Como foi o processo
para assegurar a publicação dessa informação? E já é possível
mensurar resultados positivos depois da entrada em vigor dessa
determinação?
O processo de aprovação das regras de rotulagem para alimentos
alergênicos foi bem intenso, com muita participação da sociedade
civil, liderada pelo movimento Põe no Rótulo. Houve uma abertura
de oportunidade graças a essa pressão, e a Anvisa tomou a
decisão que favorece e protege a população que possui algum tipo
de alergia. Foi uma regulamentação muito importante para a
garantia do direito à informação e os resultados positivos já são
observados em todos os rótulos dos produtos disponíveis no
mercado. Apesar disso, houve e ainda há muita pressão do setor
produtivo para que a informação não aparecesse com tanto
destaque.
IHU On-Line - Além da questão envolvendo a publicação de
informações nutricionais nos rótulos, quais os maiores desafios
para a adequação da legislação brasileira no que diz respeito a
alimentos processados e ultraprocessados?
Um grande desafio que enfrentamos em relação a este tipo de
alimento é a publicidade enganosa e abusiva. A indústria de
alimentos se utiliza de estratégias de comunicação mercadológica,
como personagens e brindes, direcionadas a crianças, um público
vulnerável e facilmente ludibriado pelo marketing. Além disso,
alegações nutricionais nos rótulos de alimentos não saudáveis,
como “rico em fibras”, “caseiro”, “natural”, “zero gordura trans”,
competem com a informação nutricional e confundem o
consumidor sobre o real conteúdo do produto.

Fonte: Carta Maior
Disponível em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Saude/-Rico-em-fibras-caseiro-e-natural-o-marketing-enganoso-e-abusivo-dosultraprocessados-para-ludibriar-o-consumidor/43/39507

