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Integração SISVAN e E-SUS AB

Agora já é possível observar os registros do e-SUS Atenção Básica no
Sisvan (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional). Ao final dessa
primeira etapa de integração, na qual migraram os dados individuais
identificados com CNS (Cartão Nacional de Saúde) no e-SUS AB, foram
incorporados registros de acompanhamento do estado nutricional e de
marcadores do consumo alimentar.
Com o início do processo de integração, os municípios deverão
monitorar no Sisvan a migração dos dados informados no e-SUS AB a partir
dos relatórios do sistema, disponíveis no link:
http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sisvan/.
Para tanto, basta selecionar a opção “e-SUS” no filtro
“Acompanhamentos Registrados”.
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Boas Vindas à Nova Gestão Municipal
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do Ministério da Saúde deseja boas vindas aos
novos gestores e gestoras de saúde e às novas referencias dos programas de alimentação e nutrição e promoção da
saúde dos municípios.
Os municípios desempenham um papel fundamental na implantação e gestão dos programas e ações
vinculados à alimentação e nutrição e à promoção da saúde, adequando-os ao perfil epidemiológico e à realidade da
sua rede de atenção à saúde, tendo a atenção básica como principal lócus de atuação.
Para apoiá-los, lançamos o material Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e Nutrição e de
Promoção da Saúde na Atenção Básica. O documento conta com um breve resumo dos principais programas do
Ministério da Saúde relacionados a essas temáticas, descrevendo seus objetivos, as referências legais, os
documentos de apoio, os cursos relacionados e os sistemas de informações vinculados.
O documento é dividido em capítulos que tratam sobre as políticas voltadas para a promoção da saúde e à
alimentação e nutrição. A segunda parte explica como realizar o diagnóstico inicial da situação de saúde da
população, da rede municipal e ações desenvolvidas nos municípios e do financiamento das ações e recursos
financeiros disponíveis, orientando sua execução. Em seguida são apresentados os programas, ações e estratégias
ofertadas pelo Ministério da Saúde. E o último capítulo apresenta as alternativas de como manter a secretaria
municipal de saúde atualizada.
Acesse aqui o documento Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e Nutrição e de Promoção da Saúde na
Atenção Básica: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-download_file.php?fileId=1632

Atualização de Cadastro
Ter um banco de contatos atualizados é importante para efetiva comunicação com os municípios. A inserção e
atualização dos dados municipais deve ser feita pela gestão do município.
Se você é referência de programas/ações de Alimentação e Nutrição, Programa Academia da Saúde e Programa
Saúde
na
Escola
em
seu
município,
acesse
o
FormSUS
pelo
link
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=29788 e cadastre-se para receber informações
atualizadas do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde.
Estamos à disposição para esclarecimentos e para apoiá-los pelo e-mail cgan@saude.gov.br
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Lançamento do primeiro Caderno de Referência sobre
Alimentação Escolar para Estudantes com Necessidades
Alimentares Especiais
Elaborado em conjunto por uma equipe de
técnicos do FNDE, o guia contém orientações
destinadas exclusivamente a subsidiar a
elaboração de cardápios especiais para o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que
beneficia diariamente cerca de 41 milhões de
alunos em todo o Brasil, e também apoiar os
gestores no que se refere ao atendimento dos
estudantes que necessitam de um atendimento
especial.
O caderno traz várias informações sobre
recomendações e cardápio especial de forma
dinâmica e prática para as seguintes necessidades
alimentares especiais: alergias alimentares, doença
celíaca, diabetes, dislipidemias, hipertensão
arterial sistêmica e intolerância à lactose.
De acordo com a Lei nº 12.982/2014, é obrigatória
a elaboração de cardápios diferenciados para a
alimentação escolar de estudantes com diabetes,
alergia alimentar, intolerância à lactose ou outra
necessidade alimentar especial, e o guia servirá
para orientar nutricionistas que precisam adequar
os cardápios à realidade de cada aluno.
“O projeto do caderno de referências vem sendo
discutido e trabalhado há algum tempo. Vínhamos
recebendo demandas da sociedade para que essas
orientações fossem lançadas. A ideia é que seja um suporte para os profissionais que já trabalham para acolher os
estudantes que dependem de atenção específica”, esclarece Solange Castro, coordenadora de segurança alimentar e
nutricional do PNAE.
Acesse agora o Caderno de Referência sobre Alimentação Escolar para Estudantes com Necessidades Alimentares
Especiais: Caderno de Referência sobre Alimentação Escolar para Estudantes com Necessidades
Alimentares Especiais

Fonte: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=2063
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Implementando o Guia Alimentar para a população brasileira

A resposta está no rótulo
Por Rita Lobo
Pode ou não pode? Eis a questão que paira na cabeça de quem quer melhorar a
alimentação, mas ainda não sabe lidar com as armadilhas da indústria alimentícia. Na redação do
Panelinha, recebemos esse tipo de pergunta todos os dias. E a gente não cansa de dizer: a resposta
está na lista de ingredientes do rótulo.
Saber separar comida de verdade de comida de mentira pode parecer complexo. Mas é
simples – e libertador. Quando você entende a lógica, ainda se livra de contar calorias, de pensar em
quais são os benefícios de cada nutriente e descobre que todos os alimentos são bons, desde que
venham da natureza. Sem essas preocupações, sobra tempo e energia para se concentrar no que
interessa: preparar comida em casa, aprimorar suas habilidades culinárias, envolver a família, dividir
as responsabilidades e os prazeres da comida caseira, a comida de verdade. Uma das questões
centrais para dar essa virada de chave é aprender a ler os ingredientes do rótulo. É nessa lista que
estão todas as informações de que você precisa para saber se um alimento é de verdade ou é
imitação de comida. Na embalagem pode estar escrito: orgânico, caseiro, feito com os melhores
ingredientes. Mas se a lista de ingredientes tem nomes como “realçador de sabor glutamato
monossódico”, por exemplo, o produto não passa de imitação de comida – ou comida
ultraprocessada, que é o nome técnico para isso. Sem falar que, se foi feito na fábrica, meu amigo,
não pode ser caseiro!
Um ponto importante de colocar na mesa é que, nos dias hoje, para dar conta de ter comida
de verdade nas refeições todos os dias, é preciso saber aproveitar os bons atalhos que a indústria
nos oferece. O problema não são os ingredientes industrializados, mas a comida ultraprocessada.
Tem aula sobre leitura de rótulos no curso Comida de Verdade, uma produção do Estúdio Panelinha
em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Faculdade de
Saúde Pública da USP e com o apoio da Sociedade Brasileira de Cardiologia. As aulas são
apresentadas pelo professor Carlos Monteiro, coordenador do Guia Alimentar da População
Brasileira, referência mundial de alimentação saudável, e por mim. Se você ainda não viu o curso,
veja. Ele tem o potencial de mudar sua vida.
Então vamos às regras que você precisa ter em mente na hora de escolher os alimentos:
1. Os melhores alimentos não têm rótulo
2. Leia a lista de ingredientes, não a embalagem
3. Identifique os aditivos químicos
Teste os seus conhecimentos
Vou usar vários enlatados para ilustrar. Tomate pelado, pode? Pode. Porque ele deve conter na lata somente
tomate e suco de tomate. E extrato e a polpa? Também podem. Mas, atenção, são processados, porque costumam
conter sal e açúcar (e ácido cítrico, que faz parte do tomate). E molho de tomate? Aí, depende. Aquele mais comum,
enlatado, costuma ter uma série de aditivos químicos. Como faz para saber? Leia o rótulo!
Para terminar, uma rápida reflexão: alimentação saudável passa pela cozinha e precisa caber na nossa rotina; se
você tem tempo de comprar os tomates bem maduros na feira, descascar todos eles, cozinhar o molho de tomate e
comer assim fresquinho, ótimo, parabéns. Ah, não dá? Tudo bem, não tem problema nenhum, você pode fazer um
panelão de molho de tomate uma vez, congelar em porções do tamanho da sua refeição e ir descongelando. Não
tem tempo para nada disso, precisa de uma coisa bem pá-pum? Pode usar o tomate pelado. Não tem tomate pelado
na sua cidade? Usa a polpa (apenas cuidado para adicionar o sal, porque ela já tem sal). Só não pode inventar
desculpa para comprar o molho pronto.
Fonte: http://panelinha.ig.com.br/site_novo/meuBlog/rita--3771
Se você conhece alguma experiência de implantação do Guia Alimentar para a população
brasileira no seu município, compartilhe conosco! Divulgaremos nesse espaço. Envie-nos texto
e fotinhos para ilustrarmos a matéria.
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A ressignificação do cozinhar - Um caminho para a comida de
verdade
A equipe RedeNutri esteve presente durante o XXIV CONBRAN 2016, ocorrido em Porto Alegre entre os dias
26 e 29 de outubro, e realizou diversas atividades. Entre elas, a oficina elaborada pelo Observatório de Políticas de
Segurança Alimentar e Nutrição – Universidade de Brasília (OPSAN/UnB) e aplicada em parceria com a Organização
Panamericana da Saúde (OPAS/OMS).
A oficina tem como proposta gerar reflexões e incentivar a mobilização para promover o cozinhar como
prática emancipatória baseado nos princípios do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para
Políticas Públicas e nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira. A seguir você pode conferir o passo
a passo e os resultados dessa construção coletiva:
Primeiramente, uma dinâmica de quebra-gelo foi aplicada para propiciar um contato inicial entre os
participantes e para que eles se dividissem em grupos conforme o perfil. Para esta atividade, foi realizada a dinâmica
do colar, na qual os próprios participantes confeccionam crachás utilizando materiais de papelaria com informações
como a comida e hobby preferidos. Findada a dinâmica inicial, os facilitadores explicaram a oficina e apresentaram a
metodologia proposta na qual cada grupo circula pelas 6 estações propostas permanecendo 20 minutos em cada
uma delas. Seguindo dinâmicas e gerando produtos próprios, as estações abordaram as seguintes discussões:
ESTAÇÃO 1 - A mulher e o cozinhar
Na primeira estação, foi elaborado um “varal de fotos” contendo uma seleção de imagens, cartazes e frases com
retratos de chefes de cozinha do sexo masculino e fotos de merendeiras do sexo feminino. Também foram expostas
propagandas de alimentos com discursos machistas além de alguns dados e reflexões. Os elementos serviram para
subsidiar as discussões em grupo sobre o tema central da estação que é “A mulher e o cozinhar”, com questões
como a exaltação do prestígio e predominância de Chefs de cozinha do sexo masculino enquanto as atividades
ligadas a alimentação doméstica e com menos “glamour” recaem sobre a mulher.
ESTAÇÃO 2 - Tempo x Cozinhar
O objetivo dessa estação foi discutir a questão do tempo x cozinhar - um dos grandes desafios da atualidade, e a
necessidade de encontrar um tempo para desenvolver habilidades culinárias e evitar os alimentos ultraprocessados,
como o Guia Alimentar para a População Brasileira preconiza. Assim, não buscou-se resolver ou dar respostas a este
complexo problema, mas refletir e pensar em estratégias.
O cenário dessa estação foi composto com um calendário mensal grande com diversas atividades e compromissos,
sem nenhuma programação para compras ou para cozinhar. Além deste elemento, o facilitador também exibiu
alguns vídeos, para a partir da análise de discursos, aprofundar as discussões sobre as estratégias de
propaganda que a indústria alimentar utiliza. Segue um exemplo:
ESTAÇÃO 3- Tradição e Memória
Para compor essa parte da oficina, foram selecionados e dispostos em forma de varal, vários alimentos
característicos de todas as regiões
brasileiras, como por exemplo
cuscuz, sagu de vinho, galinhada,
bacalhau, tapioca, milho, peixe
frito, além de frutas como pitanga,
acerola, caju entre outras. Ademais,
também foram colocadas no varal
frases
inspiradoras
sobre
alimentação e imagens que
representavam a comensalidade,
comidas
típicas
de
datas
comemorativas entre outras.
Com o objetivo de trabalhar a
temática “tradição e memória”, foi
proposto que os participantes de
cada grupo escolhessem uma
imagem ou frase que os
representassem ou que remetesse
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alguma história pessoal. Após a escolha, cada um deveria contar para todos motivo da sua escolha.
Na segunda parte, foi proposto que os participantes brincassem de “Qual é a música?” com o intuito de lembrar de
letras de músicas que contenham alimento, como por exemplo café e frutas. A descontração tomou conta de todos
os grupos, possibilitando também uma troca de boas lembranças em relação aos alimentos e as músicas.
ESTAÇÃO 4- Sistema alimentar sustentável através do cozinhar
A estação 4 teve como proposta discutir alternativas e caminhos sustentáveis a partir das escolhas alimentares e
fazendo uma interface com o cozinhar. Para tanto, foram disponibilizados 6 “kits” para que os participantes
escolhessem com qual trabalhar (um pra cada grupo) contendo um alimento in natura e um produto industrializado
correspondente, foram eles: Tomate x molho de tomate enlatado; frango caipira x nuggets; leite tipo A x
achocolatado; laranja x suco industrializado de caixinha; limão x picolé de limão; milho x pipoca de microondas.
Para os alimentos in natura, os participantes eram convidados a criar um caminho, desde a produção até o consumo
e destinação final de eventuais cascas e bagaços, que fosse inclusivo, saudável e sustentável. Já para os
industrializados, a proposta foi de criar uma lógica oposta, identificando os impactos negativos para o meio
ambiente, o agricultor e a saúde humana. O intuito foi propiciar uma reflexão sistêmica acerca dos impactos das
nossas escolhas alimentares e contrapor diferentes modelos de produção.
ESTAÇÃO 5 - Comensalidade
Nesta estação, os participantes foram convidados a compartilharem de uma refeição juntos e construírem o
conceito de comensalidade (ato de comer junto) com um jogo de palavras.
A cenografia contava com toalha de piquenique, flores, preparações regionais, frutas, sucos e livros de contos,
crônicas e outros estilos literários que abordam a alimentação. Isso proporcionou um ambiente agradável e
convidativo para a participação.
O facilitador era como um anfitrião que convidava todos a comerem juntos e conversarem sobre o tema. No jogo era
possível formar diferentes frases, poesias, esquemas com palavras que iam desde tipos de refeições, pessoas,
verbos, características, lugares e emoções.
ESTAÇÃO 6 - Conflito de interesses
Para trabalhar a temática “Conflito de Interesse” a equipe decidiu que traria à tona a discussão sobre um caso real,
atual e polêmico, a recente associação do chefe de cozinha Jamie Oliver, que ganhou projeção internacional ao
promover uma alimentação adequada e saudável (AAS), à empresa Sadia.
A dinâmica utilizada foi a simulação de um julgamento sobre a conduta do chefe e o questionamento do julgamento
era: “Há conflito de interesses na associação de um chefe de cozinha, promotor mundial da alimentação adequada e
saudável, com uma multinacional, produtora de alimentos ultraprocessados, responsável por 20% da produção
mundial de frangos?”. O caso dizia respeito ao Chef Jamie Oliver, mas a ideia principal era julgar o conflito de
interesses e discutir a conduta de um chefe, ou qualquer outro profissional que constrói a sua imagem promovendo
AAS mas, que em um determinado momento, se entrega aos interesses da indústria de alimentos.
Encerramento
Depois que todos os grupos passaram pelas 6 estações, eles foram convidados a apresentar os cartazes e fazer um
breve relato sobre as discussões que tiveram. Os facilitadores da oficina encerraram a atividade destacando a
correlação de cada estação com o tema principal da atividade, e a importância da compreensão desses elementos
para promoção da Alimentação Adequada e Saudável.
Resultados observados:
As inscrições na oficina foram feitas por e-mail, e após a atividade 11 dos 50 participantes responderam
espontaneamente à pesquisa de opinião com impressões sobre a atividade. Em resposta a experiência de
participação na oficina, 8 pessoas deram nota máxima para atividade em uma escala de 0-10, enquanto 3 pessoas
deram notas entre 8 e 9. Os mesmos números foram observados para aprovação da metodologia utilizada. A oficina
atendeu às expectativas de 90% e parcialmente de 10% dos que responderam à pesquisa. E ainda, 100% dos que
responderam ao questionário gostaram da escolha do tema principal da oficina e também julgaram os temas das
estações como pertinentes. Para além dos dados quantitativos, alguns comentários também foram observados
como: “Continuem disseminando essa oficina. Eu gostei muito, aprendi muito, reforcei muitos entendimentos e
levarei esse conhecimento para a vida e para a minha prática profissional”.
Que tal reproduzir essa oficina e contribuir para promover o cozinhar como prática emancipatória em seu
município e/ou estado?
Fonte: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=2060
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Resultado Parcial 1ª
vig/2017 – 17.02.2017)

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 20/02/2017:

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744
- 0,75% de famílias acompanhadas:





- 84.886 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que
representa 1,3% da meta de crianças de 6 a 59
meses.

83.001 famílias acompanhadas;
Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 0,93 pontos percentuais (p.p.);
Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com menos 0,02 p.p.;

- 90.951 gestantes localizadas:




- Em comparação com 29/02/2016, estamos com
menos cerca de 90 mil crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 1,5 pontos percentuais
ao comparar o percentual de cobertura.

Em relação à vigência passada, estamos com menos cerca de 55.590 gestantes;
Em relação à estimativa (465.160), estamos com 19,6% de gestantes localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

432 crianças sem vacina em dia

22 gestantes sem acesso ao pré-natal

- Estados que estão abaixo da cobertura média
nacional (1,3%): DF, RS, SP, RJ, AP, BA, PR, PA, ES,
MA, GO.

- Municípios:





1600 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
Apenas 8 municípios estão com mais de 30% de famílias acompanhadas;
715 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com a comparação de desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de
2016 e na 1ª vigência de 2016 por Unidade Federativa.

UF

Resultado parcial 1ª vig/2016 – 01.07.2016
Percentual de
Famílias
acompanhaacompanha-das
mento

Famílias a serem
acompanha-das

AC

74.320

AL

321.424

AM
AP
BA

323.941
55.853

Resultado parcial 1ª vig/2017 - 17.02.2017
Diferença em
Percentual de
pontos
Famílias
acompanha- percentuais
acompanha-das
mento

Famílias a serem
acompanha-das

Meta
crianças 6 59 meses

Crianças 6 - 59
meses
suplementadas

Cobertura

AC

60.907

1.797

3,0%

AL

209.910

2.108

1,0%

AM

291.048

970

0,3%

AP

55.682

185

0,3%

BA

813.880

2.576

0,3%

CE

501.780

5.826

1,2%

-0,97%

DF

101.332

0

0,0%

-1,56%

ES

97.441

724

0,7%

-2,06%

GO

223.404

2.234

1,0%

1.177

1,58%

75.292

370

0,49%

-1,09%

1.960

0,61%

321.100

2.267

0,71%

0,10%

10.570

3,26%

336.167

7.677

2,28%

1.414

2,53%

58.903

1,45%

856.410

18.200

2,13%

68.086

1.203

1,77%

149.827

2.904

1,94%

272.607

8.546

3,13%

MA

791.066

6.065

0,77%

799.863

2.007

0,25%

-0,52%

MA

493.617

3.319

0,7%

MG

898.136

18.023

2,01%

866.142

6.805

0,79%

-1,22%

MG

251.962

8.804

3,5%

MS

114.885

1.574

1,37%

110.787

440

0,40%

-0,97%

MS

74.890

2.364

3,2%

MT

147.714

4.534

3,07%

139.629

1.427

1,02%

-2,05%

MT

117.020

1.849

1,6%

PA

763.202

15.238

2,00%

772.645

4.366

0,57%

-1,43%

PA

580.483

2.349

0,4%

PB

412.472

3.044

0,74%

402.640

1.603

0,40%

-0,34%

PB

223.325

3.814

1,7%

PE

883.383

8.862

1,00%

878.649

4.160

0,47%

-0,53%

PE

522.713

5.433

1,0%

PI

352.055

3.820

1,09%

346.898

1.236

0,36%

-0,73%

PI

190.877

2.277

1,2%

PR

319.021

7.007

2,20%

303.386

2.722

0,90%

-1,30%

PR

107.169

484

0,5%

RJ

652.260

14.137

2,17%

638.494

6.159

0,96%

-1,20%

RJ

194.320

329

0,2%

3.739

1,32%

276.539

2.044

0,74%

-0,58%

RN

183.396

3.739

2,0%

2.328

2,72%

79.229

850

1,07%

-1,65%

RO

99.072

858

0,9%

303

0,72%

40.802

106

0,26%

RR

37.739

271

0,7%

RS

94.253

174

0,2%

DF
ES
GO

RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
BRASIL

283.357
85.467
42.357
325.809
105.141
217.745
1.177.880
111.803
11.225.403

8.654

2,66%

69.257
144.348
266.901

301.781

9.951
551
547
2.872

3.791

0,72%

-2,39%

20.607

842.248

10.062

0,14%

-0,98%

UF

1.419.182

CE

1.397.540

85

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial
referente ao dia 13/02/2017 por Unidade
Federativa.

1,18%
0,80%
0,38%
1,08%

1,26%

1.751

1,67%

99.989

755

0,76%

2.278

1,05%

216.903

851

0,39%

19.925

1,69%

1.195.382

9.016

0,75%

654

0,58%

107.230

281

0,26%

188.517

1,68%

11.088.744

83.001

0,75%

-0,73%
-0,94%

-0,46%
-1,40%
-0,91%
-0,65%
-0,94%
-0,32%
-1,09%

SC

22.786

399

1,8%

SE

131.685

3.125

2,4%

SP

667.622

1.537

0,2%

TO

95.731

3.379

3,5%

BRASIL

6.444.044

60.924

0,9%
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De OLHO na EVIDÊNCIA

Nessa semana a revista especializada em cirurgia bariátrica Obesity
Surgery divulgou os artigos que estarão presentes em sua 3ª edição do volume
27 (Março de 2017). Dentre os estudos há uma avaliação econômica desse tipo
de cirurgia realizada nos hospitais autorizados pelo SUS, a partir de dados
administrativos do Ministério da Saúde. Vale a pena conferir! LEIA MAIS: →
Spending on Bariatric Surgery in the Unified Health System from 2010 to 2014: a
Study Based on the Specialist Hospitals Authorized by the Ministry of Health
(http://link.springer.com/article/10.1007/s11695-016-2327-5).

LEIA MAIS:

→ Spending on Bariatric Surgery in the Unified Health System from 2010 to
2014: a Study Based on the Specialist Hospitals Authorized by the Ministry of
Health (http://link.springer.com/article/10.1007/s11695-016-2327-5).

Em seu volume 5, número 2, o periódico The Lancet – Global Health
apresentou um estudo realizado na Indonésia que colabora para a discussão
da suplementação de gestantes com micronutrientes. A análise realizada
sobre os resultados desse estudo, também publicada nessa edição, levantam
dúvidas se há evidências suficientes que corroborem a mudança da
suplementação de ferro e ácido fólico pela de múltiplos micronutrientes.
Segue o link para a leitura dos artigos:
1.

Prenatal nutrition, socioenvironmental conditions, and child
development
(http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214109X(16)30356-4/fulltext)

2. Maternal multiple micronutrient supplementation and other biomedical and socioenvironmental
influences on children's cognition at age 9–12 years in Indonesia: follow-up of the SUMMIT randomised trial
(http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(16)30354-0/fulltext)

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 9

Espaço dos Estados

Alagoas investe na melhoria da alimentação infantil
Investir na melhoria da alimentação infantil é uma das metas do Governo de Alagoas. Com esse intuito,
a Secretária de Estado da Saúde (Sesau) capacitou técnicos de 53 municípios alagoanos sobre a Estratégia de
Fortificação da Alimentação Infantil com Nutrientes (NutriSUS). O evento ocorreu nesta quarta-feira (15), no
auditório do Conselho Regional de Medicina de Alagoas (Cremal), no bairro Pinheiro, em Maceió.
O NutriSUS é destinado as 53 cidades (para ter acesso a lista acesse a sessão de Notas Técnicas no site
www.saude.al.gov.br) que aderiram ao programa do Ministério da Saúde. Devem ser contempladas crianças
com idades entre seis meses e três anos e 11 meses de idade, que estejam em creches. Cada unidade irá
receber 120 sachês por criança, que contem uma mistura de vitaminas e minerais.
Para Rogério Barboza, superintendente de atenção à saúde da Sesau, essa parceria entre Estado, municípios e o
Governo Federal, irá garantir melhor qualidade de vida desses pequenos alagoanos. “Com a entrega do
suplemento alimentar iremos melhorar o desenvolvimento neurológico e psicomotor das crianças que estão
nas creches dos municípios, reduzindo assim doenças e, consequentemente, evitando a mortalidade infantil”,
destacou. De acordo com a nutricionista da Sesau, Priscilla Bernardo, a mistura deve ser colocada em uma das
refeições oferecidas às crianças, podendo ser adicionada no arroz e feijão, papas, purês e vitaminas de frutas.
“As crianças, nessa faixa etária, estão mais vulneráveis e apresentam deficiência em especial de vitamina A e
ferro, causando anemia. Mas com esse complexo polivitamínico, iremos suprir as necessidades diárias de
vitaminas e minerais na alimentação dos pequenos”, explicou.
A partir de março, o Ministério da Saúde irá começar um novo ciclo do NutriSUS e os 53 municípios que
foram contemplados com o programa deverão fazer novamente a adesão junto ao órgão do governo federal. A
informação foi repassada aos técnicos municipais durante a capacitação.
O NutriSUS é uma
estratégia
lançada
pelo
Ministério da Saúde, em
parceria com o Ministério da
Educação, que tem como
objetivo
favorecer
o
desenvolvimento
infantil,
prevenir
e
controlar
deficiências
nutricionais.
Durante
um
período de 60 dias, todas as
crianças atendidas receberão
diariamente um sachê de vitaminas e minerais em uma das refeições oferecidas na creche.

Por Agência Alagoas
Fonte: http://aquiacontece.com.br/noticia/2017/02/16/governo-do-estado-investe-na-melhoria-da-alimentacaoinfantil
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Reuniões e Agendas Estratégicas

Reunião do Comitê Técnico de Obesidade
No dia 23 de fevereiro acontecerá a 1ª Reunião do CT Obesidade de 2017. Será discutida a definição dos
temas estratégicos 2017; Apresentação da proposta de Agenda de prevenção e tratamento da Obesidade Infantil –
Ministério da Saúde; Proposta de fortalecimento da Rede Profissional de EAN – Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário ; Portaria Normativa Nº 7, de 26 de outubro de 2016 - Ministério do Planejamento; Monitoramento
da Estratégia Intersetorial de prevenção e controle da Obesidade e Encaminhamentos para o Plano de Trabalho.

Saiu na Mídia

Dieta com pouco sal reduziu o uso de medicamentos por
pacientes renais crônicos
Uma pesquisa conduzida em duas universidades americanas mostrou que restringir o consumo de sódio
pode fazer baixar a pressão arterial em pacientes renais crônicos. Em alguns casos, a queda na pressão foi suficiente
a ponto de permitir que parte dos pacientes reduzisse também o uso de remédios para hipertensão. Nós já sabíamos
que dietas com pouco sódio faziam bem para pessoas com hipertensão na população em geral disse Rajiv Saran,
professor do departamento de epidemiologia e nefrologia da Universidade de Michigan, e líder do estudo. Mas
queríamos mensurar os benefícios dessas dietas para pacientes com problemas renais, que costumam ser mais
sensíveis aos efeitos do sódio. O estudo, do qual participaram 58 pacientes, foi publicado na última quinta-feira (16)
no periódico da Sociedade Americana de Nefrologia.
A pesquisa de Saran partiu da premissa de que existe uma relação próxima entre consumo de sódio em
excesso, pressão arterial elevada e danos aos rins. Em quantidades adequadas, o sódio é um elemento essencial à
vida. Mas consumo diário superior a 2g pode contribuir para a retenção de líquidos no corpo e para o espessamento
das paredes dos vasos sanguíneos, o que pode fazer subir a pressão arterial. Pressão alta por períodos prolongados
tem efeito deletério sobre órgãos como o coração e os rins: Aos poucos, ela lesa os vasos que percorrem os rins, e
destrói o tecido renal diz Marcelo Mazza, diretor científico da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Isso pode levar à
insuficiência renal. Rins lesionados têm maior dificuldade para filtrar o sangue e mantêm o sódio no organismo. A
pressão aumenta e os danos renais se aprofundam. Controlar a pressão arterial em pacientes renais é importante
para evitar o prolongamento desse ciclo vicioso. É essa a estratégia adotada pelos médicos ao tratar de pacientes
com quadro já adiantado, para os quais novos danos aos rins podem significar a necessidade de fazer hemodiálise.
Era o caso dos participantes do estudo. Durante dois meses e meio, os pacientes de Saran alternaram entre suas
dietas habituais e dietas com menos de 2g de sódio por dia. Era pouco sal menos do que o recomendado
pela Organização Mundial da Saúde. Justamente por isso, os pesquisadores temiam que o experimento falhasse: no
geral, consumimos mais que o dobro da quantidade de
sódio tida como saudável. No Brasil, o consumo ultrapassa
as 4g. É uma questão cultural. As pessoas aprenderam a
comer sal em excesso diz Mazza. Nos EUA, isso é ainda
pior, por causa da quantidade de alimentos processados na
dieta do americano.
Para driblar essa dificuldade, Saran tentou
desenhar dietas individualizadas, baseadas nos hábitos de
cada paciente. Pedimos que os nutricionistas perguntassem
o que cada um comia em cada refeição. E eles foram
ensinados a fazer substituições que agradassem ao paladar,
afirma Saran. Também aconselhamos que eles não
fizessem refeições fora de casa, onde não poderiam controla o preparo do alimento. Durante o mês em que
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consumiram pouco sal, os pacientes receberam ligações dos nutricionistas a cada duas semanas, com
conselhos pensados para motivá-los. O tempo todo, levaram na cintura um equipamento que monitorava variações
na pressão arterial. Os resultados surpreenderam os pesquisadores: 79% dos pacientes conseguiram reduzir o
consumo do sódio simplesmente seguindo os conselhos dos nutricionistas. Isso teve efeitos para a saúde. Após um
mês de dieta restritiva, os participantes haviam perdido, em média, 2kg reflexo da redução no acúmulo de líquidos.
A pressão sistólica diminuíra, em média, 11mmHg (11 milímetros de mercúrio). Foi um avanço significativo: em
indivíduos saudáveis, a pressão sistólica normal costuma ficar abaixo dos 120mmHg. Nos hipertensos, ela pode
ultrapassar os 140 mmHg. A ideia, no caso dos pacientes renais, é manter a pressão tão próximo do normal quanto
possível. Mesmo reduções mais modestas, de 3mmHg já trazem benefício, diz Mazza, o médico brasileiro que não
participou do estudo. Imagine 11mmHg. A queda de pressão provocou reações adversas nos pacientes de Saran.
Alguns relataram náuseas e tombos. Precisaram reduzir o número de medicamentos para hipertensão que
tomavam. No começo do estudo, 48 pacientes tomavam um ou mais remédios para hipertensão. No final, 20 deles
tinham reduzido a quantidade de remédios consumida.
Os resultados de Saran reforçam os de um estudo australiano, publicado em 2013, e conduzido por
pesquisadores da Universidade de Queensland. Na ocasião, a pressão sistólica dos pacientes diminui 9,7mmHg, em
média. Os autores compararam esses efeitos àqueles provocados por medicamentos para hipertensão. E estimaram
que resultados dessa magnitude poderiam reduzir em 30% a progressão da doença para o estágio mais grave,
quando diálise ou transplante se tornam necessários.
Saran é mais cuidadoso. Segundo ele, seu estudo foi pequeno e ainda não permite afirmar, com segurança,
que intervenções na dieta tenham benefícios perenes. Mesmo porque, é difícil dizer se os pacientes conseguiriam
seguir essas dietas restritivas por muito mais tempo, afirma. O passo seguinte envolve um estudo de maior duração,
e com maior número de participantes. Vamos continuar o trabalho. Se houver verba.
Por: RAFAEL CISCATI
Fonte: http://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/02/dieta-com-pouco-sal-reduziu-o-uso-de-medicamentos-porpacientes-renais-cronicos.html

Diabetes: quando a cirurgia bariátrica é indicada, afinal?
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de adultos com diabetes tipo 2 quadruplicou nas
últimas quatro décadas, passando de 108 milhões de pessoas em 1980 para 422 milhões atualmente. No Brasil, a
porcentagem de pessoas com a doença passou de 5% para 8,1% no mesmo período. Em 2014, foram 71.700 mortes
causadas no país pela doença.
O diabetes tipo 2 ocorre quando o organismo de uma pessoa torna-se resistente à insulina, o hormônio que
controla os níveis de glicose no
sangue. O excesso de peso é um
fator de risco importante para a
doença. Em geral, a doença é
controlada por meio da aplicação de
injeções de insulina e de outros
medicamentos. Mas, nos últimos
anos, diversas linhas de pesquisa
têm analisado o papel da cirurgia
bariátrica
ou
metabólica,
popularmente conhecida como
redução de estômago, para o
controle eficaz da doença em longo
prazo.
Tanto que, uma diretriz
assinada
por
45
entidades
mundiais, entre elas a Sociedade
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
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Metabólica (SBCBM), publicada no primeiro semestre de 2016 na revista Diabetes Care, aponta a operação
como uma opção a ser considerada no tratamento do diabetes tipo 2 para pacientes com índice de massa corpora
(IMC) entre 30 e 35.
Entretanto, no Brasil a diretriz do Conselho Federal de Medicina (CFM) indica o procedimento apenas para
pacientes obesos (com IMC igual ou maior a 35) e diabetes ou outras doenças associadas. Isso por que, a maioria dos
estudos observou benefícios da cirurgia bariátrica ou metabólica em pacientes com essas especificações.
Segundo Márcio Mancini, membro do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia (Sbem), que defende a recomendação do CFM, nenhuma cirurgia bariátrica –
aprovada ou experimental – tem documentação robusta de eficácia e segurança em pacientes com IMC menor do
que 35. “Não se pode extrapolar os benefícios vistos em obesos mórbidos para pessoas mais magras. Os riscos e
resultados podem ser diferentes”, afirma o especialista.
Um dos riscos associados à cirurgia metabólica é a perda de massa óssea. “Uma pessoa obesa tem aumento de
massa óssea e isso de certa forma a ‘protege’ da perda associada à operação. Por outro lado, pacientes obesos leves
ou com sobrepeso podem ter essa perda e apresentar complicações, como fraqueza e fraturas cerca de 10 a 15 anos
depois. Isso não está documentado [pois não existem estudos tão longos com esses pacientes], mas é uma
possibilidade”, diz Mancini.
Outros riscos são a possibilidade de desnutrições como anemia e deficiência de vitaminas e minerais; e a
volta da doença caso o paciente engorde, mesmo que poucos quilos. “Quando operamos um obeso mórbido, existe
a remissão do diabetes, mas a doença pode voltar se ele recuperar o peso. Quando se opera pessoas mais magras,
existe a possibilidade de uma recuperação de poucos quilos, por exemplo só dois ou três quilos trazer o problema de
volta”, explicou o médico. Mancini ressalta ainda que existe uma série de novos medicamentos contra o Diabetes
tipo 2. Além do controle da doença, alguns deles mostram redução de mortalidade cardiovascular, um benefício que
a cirurgia ainda não mostrou em pacientes com IMC menor que 35. “Quem opta pela cirurgia, troca um tratamento
bom, aprovado e com benefícios, por um incerto”.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), o número de cirurgias
bariátricas no Brasil aumentou 7,5% em 2016 em comparação com o ano de 2015. Os dados e apontam que, no ano
passado, cerca de 100.512 pessoas fizeram a cirurgia, contra 93.500 em 2015. O Brasil é considerado o segundo país
do mundo em número de cirurgias realizadas e as mulheres representam 76% dos pacientes. Para o Presidente da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Caetano Marchesini, o aumento no número de
procedimentos pode estar relacionado ao crescimento da obesidade no Brasil e também com as novas regras do
CFM – Conselho Federal de Medicina para realização de cirurgia bariátrica, como a redução do IMC e a idade mínima
para a realização da cirurgia.
A polêmica da cirurgia bariátrica como tratamento para diabetes veio à tona recentemente após o senador
e ex-jogador de futebol Romário contar que foi submetido a uma cirurgia bariátrica experimental para controlar o
diabetes. O procedimento de Romário foi contestado por especialistas pelo fato dele supostamente não se
enquadrar nos critérios aprovados pelo CFM (IMC igual ou superior a 30) e pelo tipo de cirurgia realizado.
Romário foi submetido a um procedimento chamado interposição ileal. O procedimento reduz em 80% a
capacidade do estômago e aproxima o órgão ao íleo, porção final do intestino delgado, o que estimula a secreção de
insulina pelo pâncreas, diminuindo o diabetes. No entanto, no Brasil, a operação só é regulamentada pelo CFM para
o tratamento de casos de obesidade mórbida. O conselho não reconhece a técnica para o tratamento de doenças
metabólicas, como o diabetes. Nestes casos, o procedimento pode ser realizado, desde que em caráter
experimental. Isso significa que a técnica deve ser realizada sob protocolo de pesquisa, sob a supervisão de
Comissões de Ética em Pesquisa (CEP) e/ou Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

Fonte: http://veja.abril.com.br/saude/diabetes-quando-a-cirurgia-bariatrica-e-indicada-afinal/

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 13

Calendário

Próximos eventos e Datas Importantes
Fevereiro
04.02 - Dia Mundial do Câncer (OMS)
05.02 - Dia Nacional da Mamografia
05.02 - Dia da Papiloscopia
07.02 – Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas

Frase da Semana: “Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para perseguilos" – Walt Disney, desenhista e empreendedor

