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20 a 24 de novembro de 2017

Consulta Técnica sobre Rotulagem
Frontal de Produtos Alimentícios e Bebidas
Entre os dias 13 a 15 de novembro, a Coordenadora Geral de
Alimentação e Nutrição, Michele Lessa, participou da Consulta Técnica sobre
Rotulagem Frontal de Produtos Alimentícios e Bebidas. O evento foi
promovido pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial
da Saúde (OPAS/OMS) e ocorreu em Washington, Estados Unidos.
Na agenda foram reservados espaços para discussões relativas a
evidências sobre como a rotulagem nutricional frontal de alimentos contribui
para efetivamente mudar escolhas e consumo em favor da saúde e
experiências interessantes de outros países sobre adoção e adaptação de
normas e regulamentos para rotulagem. Uruguai e Chile estão entre os países
mais avançados na regulamentação da rotulagem nutricional frontal.
Dentre as iniciativas discutidas na consulta técnica, foi apresentado pela
Dra. Adriana Blanco (OPAS/OMS) o Projeto REGULA, que monitora o avanço
dos países na capacidade de regulação nas agendas de álcool, tabaco e
alimentação. O projeto tem em sua primeira fase quatro componentes, dentre
os quais se encontra o mapeamento da capacidade institucional para
implementar processos regulatórios sobre os fatores de risco das doenças
crônicas não transmissíveis - DCNT na América Latina e o desenvolvimento de
uma estratégia para seu monitoramento.
O evento fortaleceu a ideia de que é importante resgatar as lições
aprendidas sobre rotulagem de tabaco e medicamentos para que se possa
avançar na rotulagem de alimentos. Outro ponto destacado é a necessidade
de maior mobilização da sociedade para defender a mudança na rotulagem e a
realização de ações de educação do consumidor para incentivar escolhas mais
saudáveis.

Para saber mais informações sobre o Projeto REGULA, acesse:
http://www.paho.org/hq/index.php?Itemid=41654
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Plano de Ação para Enfrentamento
à Obesidade - Piauí
A Secretaria Estadual de Saúde do Piauí promoveu uma
Oficina para elaboração do Plano de Ação para Enfrentamento à
Obesidade, nos dias 13 e 14 de novembro.
O grupo reuniu-se com o objetivo de viabilizar as
intervenções que impactem positivamente na redução do
sobrepeso e da obesidade e seus fatores de risco, em especial
para as populações em situação de vulnerabilidade.
Desse modo, foram definidas diferentes ações
envolvendo a Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI),
Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Estadual de
Educação (SEDUC), Secretaria Estadual de Assistência Social e
Cidadania (SASC), Secretaria de Desenvolvimento Rural,
Fundação Municipal de Saúde de Teresina, Universidade UFPI e
UNINOVAFAPI, com representação dos profissionais da
educação física e da nutrição, Conselho Estadual de Saúde (CES),
Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS),
Ministério Público Estadual, Município de Bom Jesus, Oeiras e
Madeiro, presidente Gil Carlos da
Associação dos Prefeitos do Piauí e
Ministério da Saúde, entre outros.
Durante o evento, o Secretário de
Saúde Senhor Florentino Neto assinou a
Portaria que dispõe sobre as ações de
Promoção da Alimentação Adequada e
Saudável nos Ambientes de Trabalho.
Será composto um grupo técnico
para trabalhar ações intersetoriais para o
enfrentamento do sobrepeso e da
obesidade no Estado.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Você sabia? Atualmente, o Diabetes atinge 8,9% da população
adulta do Brasil. Saiba mais: https://t.co/BrXUOqz4En

#NesseNatalEuVou conversar com a minha família sobre a
importância de consumir sal com moderação.
http://www.blog.saude.gov.br/z8jqhs
#AlimentaçãoSaudável

Em 2018... Vou ter hábitos saudáveis, e vou segui-los o ano inteiro!
#MetasPra2018
Confira 10 dicas saudáveis para se preparar para 2018!
https://t.co/mZArBuzQGa
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Seminário de atualização sobre
ações de Alimentação e Nutrição SC
Durante os dias 13 e 14 de novembro de 2017 ocorreu o
Seminário de atualização sobre as ações de Alimentação e
Nutrição em Balneário Camboriú no estado de Santa Catarina. O
mesmo contou com a participação de referências técnicas de
alimentação e nutrição de secretarias municipais de saúde,
gestores da secretaria estadual de Saúde, representantes de
regionais estaduais de saúde, trabalhadores de Distritos
Sanitários Especiais Indígenas - DSEI e de setores de vigilância
em saúde.
Foram abordadas as temáticas: organização da atenção
nutricional nas Redes de Atenção à Saúde, havendo a
apresentação de experiência do município de Itajaí sobre a
temática; panorama de financiamento das ações de
alimentação e nutrição no estado de Santa Catarina; obesidade
infantil, havendo a apresentação de projeto de promoção da
saúde do município de Blumenau: "Projeto Blumenau Mais
Leve"; organização e articulação da Linha de Cuidado do
Sobrepeso e Obesidade, tendo a apresentação de experiência
de construção da Linha de Cuidado do médio Vale Itajaí;
vigilância alimentar e nutricional e o panorama de programas e
ações estratégicas de alimentação e nutrição no estado.
O momento foi oportuno para atualização sobre as
iniciativas desenvolvidas no campo da alimentação e nutrição,
bem como socialização e troca de experiências desenvolvidas no
estado.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
#NovembroAzul é o mês de conscientização da Saúde do Homem!
Confira o post abaixo 👇 e vamos cuidar da saúde!
#SaúdeDoHomem

Inscrições abertas
Voltado para gestores, técnicos e representantes da sociedade civil,
o conteúdo está disponível na modalidade Ensino a Distância (EaD)
do Ministério do Desenvolvimento Social
Para acessar e realizar o curso é imprescindível realizar cadastro no
Portal: http://www.mds.gov.br/ead/.

Linha de Cuidado do Paciente com Sobrepeso e Obesidade - RN
No dia 13 de novembro, ocorreu o II Fórum da Linha de Cuidado do Paciente com Sobrepeso e Obesidade,
organizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, com o objetivo de fortalecer as
discussões e construções das linhas de cuidado no estado. No dia 14 de novembro, foi realizada a Reunião com os
coordenadores da Linha de Cuidado do Paciente com Sobrepeso e Obesidade para discussão das metas e
planejamento para enfrentamento da Obesidade em 2018.
Ambos os eventos contaram com a participação de representantes de diversos setores das Secretarias
Municipais de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério da Saúde e do INCA.
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Saúde recebe contribuições para novo guia alimentar para
menores de 2 anos
Amamento até que idade? Que alimentos posso oferecer para o
bebê? Pode ou não pode açúcar? Dúvidas e mais dúvidas rondam mães e
pais sobre a alimentação dos filhos pequenos. É por isso que, desde
2002, o Ministério da Saúde disponibiliza o Guia Alimentar Para Crianças
Menores de Dois Anos. E como o mundo muda, inclusive a forma como
comemos e os alimentos existentes, este documento também vai mudar.
E com a ajuda dos próprios leitores.
Os guias precisam ser constantemente revisados para seguir as
mudanças de perfil da população, explica a analista de políticas sociais da
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde,
Gisele Bortolini. Nos últimos anos, passamos de um cenário de baixo peso e carências nutricionais para o consumo
exagerado de alimentos ultraprocessados e excesso de peso.
“O perfil de alimentação das crianças mudou muito nos últimos anos, com destaque para a obesidade,
introdução precoce de alimentos e consumo de alimentos ultraprocessados. São novos desafios que nós observamos
na saúde da criança: o consumo de alimentos nutricionalmente desbalanceados, com muito sal, açúcar, gordura e
não saudáveis”, alerta a analista.
Novo Guia
De acordo com dados do Ministério da Saúde, 16% das crianças menores de cinco anos acompanhadas pelo
SUS apresentam excesso de peso. Já entre as crianças de 5 a 9 anos, uma a cada três também já está com excesso de
peso. E o que elas comem nos primeiros dois anos de vida influencia nos anos seguintes. Crianças com obesidade
têm mais chance de se tornarem adultos obesos.
Para a revisão do Guia Alimentar Para Crianças Menores de Dois Anos, o Ministério da Saúde conta com a
ajuda de universidades, pesquisadores de diversos locais do país, instituições como a Sociedade Brasileira de
Pediatria, Rede IBFAN Brasil e outros Ministérios, como os da Educação e de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome. Contudo, a sociedade tem papel fundamental e pode contribuir na prática.
Participação da Sociedade
Desde 23 de outubro até o dia 5 de dezembro deste ano, qualquer pessoa pode sugerir receitas para compor o
novo Guia, até mais de uma se quiser. É claro, elas precisam ser saudáveis, feitas com ingredientes naturais. Elas
serão selecionadas e depois testadas pelo comitê responsável pela reformulação do Guia Alimentar.
“A ideia é que elas sejam, de fato, algo que as crianças adoram. Estamos esperando receber receitas que não
tenham açúcar e também que elas não utilizem alimentos ultraprocessados, com ingredientes que não conseguimos
reconhecer. Elas precisam valorizar frutas, verduras e legumes das nossas regiões. Pode sugerir prato principal,
pequena refeição, uma refeição só ou até uma completa”, esclarece Gisele Bertolini.
Quer indicar uma receita? O e-mail é receitaguiacrianca@gmail.com. Envie também suas informações básicas
como nome, telefone e endereço.
Prático e moderno
O que o Ministério da Saúde quer é um Guia com fácil leitura e que possa realmente contribuir no dia-a-dia da
alimentação dos pequenos. Por isso, já foram feitas oficinas com mães e pais para que pudessem dizer o que
queriam ter no documento. Um dos pedidos, por exemplo, foi que ele seja separado por faixa etária, levando em
consideração as várias fases do bebê.
Além dos pais e responsáveis, a expectativa é que o Guia também possa ajudar os profissionais de saúde.
A redação do novo Guia Alimentar Para Crianças Menores de Dois Anos já está em processo. A reformulação
deve ser concluída em 2018.
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53057-saude-recebe-contribuicoes-para-novo-guia-alimentarpara-criancas-menores-de-dois-anos
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Diabetes em crianças: tire suas dúvidas
Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que
atualmente o Brasil possui mais de 13 milhões de pessoas
vivendo com diabetes melito, o que representa 6,9% da
população. O diabetes é uma doença crônica em que o corpo não
produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a
insulina que produz. A doença acomete crianças, adolescentes e
adultos de qualquer idade e, embora ou números mostrem que
não é rara, ainda há muito desconhecimentos e dúvidas sobre
ela. Para esclarecer algumas destas dúvidas a EBC ouviu Crésio
Alves, presidente do Departamento Científico de Endocrinologia
Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), e listou dez
questões relacionadas a diabetes em crianças. Confira!
O que é diabetes melito?
Diabetes melito é uma doença na qual o nível de um açúcar, chamado glicose, está alto no sangue. Isso ocorre pela
deficiência de insulina, uma substância (hormônio) produzida pelo pâncreas, um órgão localizado no abdome atrás
do estômago. A principal função da insulina é fazer com que o açúcar proveniente dos alimentos possa entrar nas
células e seja transformado em energia. No diabetes, o açúcar absorvido pelo intestino e levado para o sangue não
consegue entrar nas células devido a falta de insulina. Sem poder entra nas células, o açúcar aumenta sua
quantidade no sangue causando a hiperglicemia (glicose elevada no sangue), que é a principal manifestação da
doença.
Quantos tipos de diabetes existem?
Existem vários tipos de diabetes. Os principais são o tipo 1 e o tipo 2, mas existem diabetes causado por
medicamentos, por doenças e pela gravidez, o diabetes gestacional.
Qual o tipo de diabetes que mais acomete as crianças?
O tipo 1 é o que mais acomete crianças e adolescentes. Ele é uma doença autoimune causada pela produção de
anticorpos que levam a destruição das células do pâncreas que produzem insulina. Por isso, a pessoa portadora
desse tipo de diabetes necessita do uso de insulina para mantê-lo controlado.
O diabetes tipo 2 não se manifesta em crianças?
O diabetes tipo 2 é mais frequente em adultos acima de 35-40 anos. Mas, recentemente, tem-se observado um
aumento no número de adolescentes com diabetes tipo 2 devido ao aumento da obesidade nessa faixa etária. No
tipo 2 a produção de insulina está presente, mas é incapaz de manter a glicemia normal. Por isso, muitas vezes ele
pode ser tratado com comprimidos que ajudam a insulina a trabalhar.
Como o diabetes se manifesta?
O açúcar que não pode entrar nas células devido a falta de insulina vai aumentando sua quantidade no sangue
(hiperglicemia) até chegar a um ponto em que o excesso tem de ser colocado pra fora pela urina. Isso faz com que a
pessoa passe a urinar várias vezes ao dia e em grande quantidade. Para compensar essa perda de água pela urina, a
sede aumenta e a pessoa passa a beber mais água. Como as células não podem usar o açúcar, o organismo tem de
usar gordura em substituição a glicose, o que leva a perda de peso. Então, as principais manifestações que fazem
pensar que uma criança ou adolescente tenha diabetes são: muita sede, muita fome, perda de peso e aumento da
frequência e quantidade de urina.
O diabetes pode ser mais grave em crianças?
Como as crianças, especialmente recém-nascidos e lactentes, não conseguem expressar os sintomas clássicos do
diabetes. Por isso, o reconhecimento dos sintomas é mais tardio e muitas vezes o diagnóstico só é feito quando já
complicação. Por isso, é importante estar atendo a fome inexplicável, choro ao terminar a mamadeira oferecida no
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volume habitual, querer beber água do banho ou sugar a toalha molhada, troca mais frequente de fraldas, fraldas
que ficam mais pesadas e perda de peso ou ganho insuficiente de peso.
Como é o tratamento?
O diabetes melito tipo 1 é tratado pela combinação de: reposição de insulina, atividade física regular, alimentação
saudável e monitoração domiciliar da glicemia. Como qualquer doença crônica, requer tratamento para o resto da
vida, mas se adequadamente tratada, permite à criança ter uma vida normal.
O que muda na rotina de uma criança com diabetes?
As principais mudanças são necessidade de checar glicemia várias vezes ao dia, não poder comer tudo o que quiser
na hora que desejar e ter de aplicar a insulina (injeção subcutânea) algumas vezes por dia. As mudanças são mais
sentidas no período logo após o diagnóstico, quando tudo ainda é novo e assustador, mas como o tempo são
incorporadas a rotina.
Quais cuidados devem ser tomados na escola?
Diretor, professores e funcionários devem receber, por escrito, informações de que aquele aluno tem diabetes e
quais as possíveis complicações que podem ocorrer na escola, como hipoglicemia (açúcar baixo no sangue) e
hiperglicemia (açúcar alto no sangue). Também é importante que tenham os telefones dos pais e até do um médico
que acompanha a criança.
O que esperar para o futuro em relação ao diabetes?
Embora não exista uma cura nesse momento, vários progressos já ocorreram nos últimos anos: insulinas mais
modernas e eficazes, agulhas que possibilitam injeções indolores, monitores domiciliares de glicemia, monitores de
glicemia que não necessitam furar o dedo, bombas de infusão de insulina, insulina inalável. Além disso, milhares de
pesquisadores em todo o mundo estudam o diabetes, tanto para preveni-lo como para melhor trata-lo e até mesmo
curá-lo. Por hora, é usar os recursos existentes, brincar, estudar, trabalhar, namorar, casar, ter filhos, ter uma vida
saudável e ser feliz.
Fonte: ConexãoSaúdeRJ
Disponível em: https://www.saude.rj.gov.br/viver-melhor/noticias/2016/10/diabetes-em-criancas-tire-suas-duvidas

No #DiaMundialDoDiabetes fica o nosso alerta sobre o açúcar, principalmente para crianças. O que pode parecer inofensivo esconde perigos para toda avida. O
cuidado com a saúde começa desde cedo. #WorldDiabetesDay
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Empoderamento das mulheres é requisito para o fim da fome,
defende FAO
Sem igualdade de gênero e sem o empoderamento social, econômico e
político das mulheres, o mundo não conseguirá eliminar a fome. A avaliação é
do representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) no Brasil, Alan Bojanic. Dirigente lembrou que as mulheres
são responsáveis pela produção de mais da metade dos alimentos consumidos
no planeta. Seu protagonismo, porém, nem sempre se traduz em acesso justo a
direitos.
De acordo com a agência da ONU, as agricultoras são proprietárias de
apenas 30% das terras usadas na agropecuária. As mulheres do campo também dispõem de menos recursos para
conduzir seus negócios — o público feminino teve acesso a apenas 10% do total de créditos investidos no setor
agrícola e a apenas 5% de toda a assistência técnica, segundo estimativas da FAO.
“As mulheres rurais representam um importante papel na segurança alimentar mundial. Por isso é necessário
que os governos adotem políticas públicas específicas, voltadas para o empoderamento das produtoras rurais com o
objetivo de fortalecer a produção, o acesso aos mercados e o direito a assistência técnica”, defendeu Bojanic.
Segundo a recente publicação da FAO, O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2017, a fome
também afeta mais as mulheres do que os homens — a diferença chega a 1,5% na África, 0,7% na América Latina e
0,6% na Ásia. No mundo, 7,3% dos homens vivem em situação de insegurança alimentar, ao passo que, entre as
mulheres, o índice chega a 7,9%.
“A igualdade de gênero é um fundamento necessário para que tenhamos um mundo justo, pacífico, próspero
e sustentável, mas também é, acima de tudo, um direito humano fundamental. O empoderamento das mulheres
representa um importante multiplicador de bem-estar e um pré-requisito para o desenvolvimento sustentável”,
acrescentou o representante da FAO no Brasil.
Segundo a FAO, dar às mulheres melhores oportunidades de produzir culturas para a comercialização, além de
garantir o trabalho assalariado em uma agroindústria ou promover outras atividades remuneradas no setor rural, é
essencial para aumentar o poder de barganha no lar e legitimar o controle sobre os recursos materiais básicos, como
terra e crédito.
“Sem a igualdade de gênero e o empoderamento econômico, social e político das mulheres rurais, a segurança
alimentar não será alcançada”, completou Bojanic.
Fonte: Nação Unidas no Brasil
Disponível em: https://nacoesunidas.org/empoderamento-das-mulheres-e-requisito-para-o-fim-da-fome-defende-fao/

Reuniões e agendas estratégicas

1ª Oficina para o desenvolvimento de competências de famílias
indígenas para o Direito à SAN
No período de 20 a 25 de novembro, a CGAN/DAB estará participando da 1ª Oficina para o desenvolvimento
de competências de famílias indígenas para o Direito à Segurança Alimentar e Nutricional no DSEI Xavante, Aldeia
Sangradouro.
A atividade será a primeira realizada em parceria com a Coordenação-Geral de Atenção Primária à Saúde
(CGAPSI/DASI/SESAI), o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e a CGAN. Durante a semana, estão
programadas atividades com a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena da aldeia, para a construção e discussão do
modelo de determinação de causas, com vistas a melhorar a compreensão da desnutrição infantil e Segurança
Alimentar e Nutricional entre o povo Xavante.
Além disso, serão realizadas atividades com a comunidade visando a promoção da alimentação adequada e
saudável, valorização dos hábitos alimentares tradicionais, estímulo ao aleitamento materno e uma oficina culinária
envolvendo as mulheres da localidade.
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Espaço dos Estados

Primeira sala de amamentação de um
órgão do judiciário recebe selo do MS
Com a orientação e tutoria da nutricionista Kátia Rospide, da
Seção de Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria Estadual
de Saúde, a sala de amamentação no Foro Trabalhista de Porto
Alegre, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS)
recebeu certificação do Ministério da Saúde para retirada e
armazenagem de leite materno.
Segundo Kátia Rospíde, "a ação do Tribunal foi louvável, pois se
trata da primeira sala do gênero a ser aberta por um órgão público de
fora da área da Saúde no Rio Grande do Sul".
Inaugurada em junho de 2016, a sala de amamentação do Foro Trabalhista, está localizada na Galeria do
Prédio 1 (Av. Praia de Belas, 1432), e desde então disponibilizava espaço para as mães que queriam amamentar seus
filhos.
A partir de agora, a sala também funciona para aquelas mães que precisem retirar leite para alimentar a
criança em casa. Conforme a nutricionista , esta foi a finalidade
Saiu nas Redes Sociais da Secretaria de
da certificação oferecida pelo Ministério da Saúde,
Saúde do DF
demonstrando o compromisso da Instituição com a preservação
dos direitos da mulher e o direito ao aleitamento materno.Três
#MetasPra2018 | Parar de fumar, cuidar da alimentação e praticar
servidoras do TRT-RS fizeram um curso de manejo na Santa Casa,
atividade física --> https://t.co/xYX4ihz0Dt
sendo capacitadas para dar orientações
“Quando ocorreu a inauguração da Sala, era um espaço
aberto, onde as mães podiam amamentar, mas não armazenar o
leite”, avalia Kátia Rospide. Para garantir conforto e praticidade
na retirada e armazenagem do leite materno, foi construído um
espaço reservado dentro da sala de amamentação. O novo
espaço incentiva mulheres que voltaram a trabalhar após a
licença-maternidade para que continuem amamentando seus
filhos. Para que isso seja possível, o local precisa oferecer
condições para fazer a retirada do leite materno durante o
expediente e armazená-lo em freezer antes de levar para casa.
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53044&catid=579&Itemid=50218

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Foi publicado artigo pela revista Public Health Nutrition intitulado 'Ultra-processing. An odd appraisal', do
professor Carlos Monteiro e pesquisadores do NUPENS/USP. O artigo foi elaborado em resposta comentário escrito
por um consultor da Nestlé visando deslegitimar o uso da classificação NOVA, em 9 de agosto de 2017, pela revista
American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).
O presente artigo evidencia os erros, as imprecisões e as omissões da avaliação sobre a NOVA feita no
comentário, que não apresentou amparo em evidências científicas e com comprovado conflito de interesses.
Clique aqui para ler o artigo ou leia um breve relato do Professor Monteiro sobre este episódio e sobre a
infiltração conflituosa da indústria de alimentos ultraprocessados em instituições acadêmicas, sociedades
profissionais e revistas científicas, acessando: https://goo.gl/y96xtT.
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Implementando
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o Guia
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População Brasileira
Brasileira
COMIDA DE BEBÊ: AS VARIAÇÕES DE TEXTURA AO LONGO DOS MESES
Cada criança é única, mas entre os quatro e os seis meses
a maioria dos bebês já dá sinais de que pode começar a
introdução alimentar. Por volta desse período, diminui o
chamado “reflexo do vômito”, eles também já conseguem
sentar e produzem enzimas digestivas em quantidade suficiente
para começar a desbravar os alimentos.
Introdução alimentar: oportunidade de melhorar a
alimentação da família
A criança pode então começar a ser apresentada aos
alimentos. E a ideia é que ela coma a mesma comida da família,
com adaptações. O pê-efe dos adultos vira o pê-efinho do bebê,
oferecido a ele para o almoço. O lanche da manhã e da tarde é
formado pelas frutas. E pela manhã e pela noite, leite!
“É BOM VOCÊ SABER LOGO DE CARA QUE AS CRIANÇAS
PEQUENAS COMEM APENAS O SUFICIENTE PARA SE SENTIREM
SACIADAS”
Preste atenção durante a refeição e respeite a fome do
seu filho: ele mostra quando está satisfeito. O bebê não precisa
“raspar o prato”! Foi você que fez o prato dele, e a quantidade
servida não necessariamente corresponde à fome dele. Apesar de não falarem, eles já se comunicam. Então,
quando não querem mais comer, os bebês deixam bem claro: uns viram o rosto ou empurram a colher,
outros choram, alguns cospem e tem até os que vomitam.
AOS 6 MESES

AOS 9 MESES

O quê: Fruta pela manhã + almoço + fruta à tarde + leite da
manhã e da noite
Como: A comida pode ser bem amassadinha
Quanto: Você pode montar um pê-efinho com um pouco dos
alimentos de cada grupo. Vá oferecendo alternadamente. Se o
bebê comer apenas o equivalente a 2 colheres (sopa), não
estranhe. A quantidade tende a aumentar (e, calma, há muitas
refeições pela frente). Dica: se acabou, pode ser que tenha
faltado. Melhor sobrar um pouco.

O quê: Fruta pela manhã + almoço + fruta à tarde + jantar +
leite da manhã e da noite
Como: A comida pode ser servida em pedaços inteiros, mas
bem macios
Quanto: É provável que ele esteja comendo o equivalente
a ¾ de xícara (chá) por refeição. Mas cada bebê é um bebê

AOS 7 MESES

AOS 12 MESES

O quê: Fruta pela manhã + almoço + fruta à tarde + jantar + leite
da manhã e da noite
Como: A comida pode ter a textura de um purê rústico,
pedaçudo
Quanto: Nesta fase, é bem possível que ele já esteja comendo o
equivalente a ⅔ de xícara (chá) por refeição. Monte o pê-efinho
tentando seguir os percentuais sugeridos na tabela de grupos
alimentares na página XX.

O quê: Fruta pela manhã + almoço + fruta à tarde + jantar +
leite da manhã e da noite
Como: A comida pode ser oferecida em pedaços inteiros,
com textura próxima à da família
Quanto: Nesta fase, ele já deve estar comendo o
equivalente a 1 xícara (chá) por refeição

LEITE:
Durante toda a introdução da alimentação complementar, o leite continua sendo o principal alimento. Se for o materno, o ideal
é seguir com livre demanda; caso contrário, a partir do sexto mês, o substituto de leite materno (fórmula) fica restrito a duas
mamadas por dia, uma pela manhã e a outra, à noite.
Fonte: Panelinha
Disponível em: https://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa
Família (Resultado Parcial 2ª vig/2017 – 10/11/2017)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887
- 28,40% de famílias acompanhadas:




2.924.392 famílias acompanhadas;



Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 3,17 pontos percentuais (p.p.);

Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 10,89 pontos percentuais
(p.p.);

- 253.531 gestantes localizadas:



Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 20/11/2017:
- 2.423.630 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas
com vitamina A, o que representa 38,34% da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com novembro de 2016, estamos com
menos cerca de 935.294 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 14,2 pontos percentuais ao
comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional
(38,34%): RJ, RS, SP, PR, PA, CE, BA, RO e RR.

Em relação à estimativa (465.160), estamos com 54,50% de gestantes
localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

14.620 crianças sem vacina em dia

630 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:





228 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
2.628 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
180 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 14/04/17)
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 13/11/17)

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

13.451
54.581
101.824
6.080
250.743
184.724
14.612
19.051
47.450
143.408
242.297
11.615
26.009
128.495
61.889
139.378
56.482
56.395
65.782
44.126
12.721
4.613
34.534
14.575
44.825
138.829
22.834
1.941.323

17,87%
17,00%
30,29%
10,32%
17,94%
21,93%
21,10%
13,20%
17,78%
17,93%
27,97%
10,48%
18,63%
16,63%
15,37%
15,86%
16,28%
18,59%
10,30%
15,96%
16,06%
11,31%
11,44%
14,58%
20,67%
11,61%
21,29%
17,51%

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

23.378
92.695
129.301
13.604
393.185
284.424
13.551
42.357
61.692
199.813
313.321
18.250
36.860
227.555
93.732
261.242
89.197
80.543
78.966
61.276
17.400
8.633
64.742
19.465
63.035
205.167
31.008
2.924.392

32,98%
30,45%
41,12%
24,35%
30,02%
36,23%
21,61%
32,87%
25,08%
26,45%
38,94%
18,30%
28,93%
31,34%
24,72%
31,50%
27,31%
29,08%
13,52%
23,62%
24,61%
23,78%
23,62%
21,39%
30,86%
19,06%
31,41%
28,40%

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2017
15,12
13,45
10,83
14,03
12,08
14,29
0,51
19,67
7,30
8,52
10,96
7,82
10,30
14,71
9,35
15,63
11,03
10,50
3,22
7,67
8,55
12,48
12,18
6,82
10,19
7,44
10,11
10,89

Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao
dia 20/11/2017 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

Meta
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
28.397
100.455
117.023
27.087
277.709
146.840
52.523
41.401
113.282
231.076
170.438
35.912
81.424
168.369
114.193
201.656
86.828
21.686
12.850
102.222
35.064
13.595
7.201
12.405
77.112
76.492
70.390
2.423.630

Cobertura
46,62%
47,86%
40,21%
48,65%
34,12%
29,26%
51,83%
42,49%
50,71%
46,81%
67,64%
47,95%
69,58%
29,00%
51,13%
38,58%
45,49%
20,24%
6,61%
55,74%
35,39%
36,02%
7,64%
54,44%
58,56%
14,03%
73,53%
38,34%
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Saiu na Mídia

Ultra-ataque: pesquisador brasileiro é alvo de transnacionais de
alimentos
Carlos Monteiro estava assistindo a um debate na sala
Libertador A quando recebeu uma mensagem no celular: “Vem
pra cá. Estão te atacando.” Mas a apresentação sobre o papel da
biodiversidade na melhoria da saúde e da nutrição, para o qual
havia sido convidado, estava muito interessante. E ataques, de
qualquer maneira, não são novidade para o professor da
Faculdade de Saúde Pública da USP.
Especialmente depois que ele formulou uma proposta que
enfureceu a indústria de ultraprocessados: nomeá-la. Aceitar um
rótulo não é fácil.
Foi isso que se deu em 2009, quando Monteiro e o Núcleo
de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens)
Foto: Mauro Bellesa. IEA/USP
decidiram propor uma nova classificação de alimentos. No lugar
dos macronutrientes (proteína, lipídios, carboidratos) e dos micro (vitaminas e minerais), entrou em cena o grau de
processamento. A classificação NOVA, como é chamada, divide os alimentos em quatro grupos. Os três primeiros
têm sido a base da alimentação humana por muitos séculos: alimentos não ou minimamente processados,
ingredientes culinários processados e alimentos processados. E o quarto grupo, constituído por formulações
industriais de substâncias derivadas de alimentos e aditivos cosméticos, chamadas de alimentos ultraprocessados.
Até ali, a indústria de ultraprocessados caminhava pelas ruas meio anônima. Alguns a chamavam de junk food.
Outros, de tranqueira ou porcaria – “menino, não vá comer porcaria antes de jantar”. Mas não havia um nome
científico consensual, o que, de certo modo, continua a não haver.
Mas a classificação dos alimentos pelo grau de processamento foi uma das sacadas que começaram a apontar
o dedo para a indústria como a principal responsável pela epidemia de obesidade que explodiu nas últimas décadas.
Vários grupos de pesquisa do mundo voltaram o olhar aos ultraprocessados e, desde então, não param de elencar
evidências científicas sobre a associação entre o consumo e as doenças crônicas não transmissíveis (diabete,
hipertensão, câncer). Recentemente, o Instituto Nacional do Câncer afirmou haver evidência sólida de correlação
entre a obesidade e 13 tipos de câncer.
“Esses estudos, conduzidos por pesquisadores de vários países, têm comprovado o vertiginoso crescimento
mundial do consumo de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, snacks industrializados e refeições
congeladas, e o sistemático impacto negativo desses alimentos sobre a qualidade nutricional da alimentação
humana e sobre o risco de obesidade, hipertensão, síndrome metabólica, dislipidemias e outras doenças crônicas
não transmissíveis”, escreveu Monteiro na última semana, ao defender-se de um dos ataques mais recentes.
As transnacionais nunca pouparam recursos na criação de evidências científicas que apontassem o dedo para
qualquer outro lado. O que a pesquisa de Monteiro fez foi pegar o menino que praticava bullying, colocá-lo no
centro do pátio e mostrar a ele como é incômodo ficar exposto.
Muita coisa mudou até chegarmos a outubro de 2017, no Congresso Internacional de Nutrição, num hotel no
centro de Buenos Aires. [...]
Continue lendo a matéria! Clique aqui.

Fonte: O Joio e o Trigo
Disponível em: http://outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2017/11/ultra-ataque-pesquisador-brasileiro-e-alvo-de-transnacionais-de-alimentos/
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Estamos cada vez mais doentes e gordos! Devemos falar sério
sobre nutrição
Acabei de voltar de Buenos Aires, onde participei do 21° Congresso Internacional de
Nutrição – ICN que aconteceu dias 15 a 20 de outubro, e preciso fazer um desabafo!
Tenho fugido esses últimos anos dos congressos de Nutrição que, especialmente aqui
no Brasil, se tornaram feiras de negócios das grandes indústrias alimentícias, farmacêuticas e
de suplementos, com todos os conflitos de interesse que isso pode gerar. Devo aqui
mencionar uma notável exceção, o CONBRAN – Congresso Brasileiro de Nutrição, que em
2016, em Porto Alegre, fez questão de não depender de patrocínios dessas empresas.
Estamos cada vez mais doentes e gordos! Quando vamos acordar?
Estamos vivendo uma crise mundial de Saúde. Nunca se falou tanto de nutrição e dietas, nunca se investiu
tanto nisso, e nunca tivemos tantos problemas de peso e mal-estar com a comida. A obesidade está aumentando em
todos os países do mundo, junto com uma epidemia silenciosa de transtornos alimentares. Devemos nos render à
constatação de que os métodos atuais de tratamento são um total fracasso, pois, em mais de 30 anos de “luta”,
nenhum país conseguiu diminuir, ou mesmo estabilizar, a epidemia de obesidade.
O Congresso Internacional de Nutrição é organizado pela IUNS (International Union of Nutrition Sciences).
Basicamente todos os grandes nomes da nutrição participam. Viajei então para Argentina muito esperançosa,
ansiosa por escutar palestrantes debatendo novas ideias para finalmente sair dessa nutrição reducionista que pouco
mudou nos últimos 50 anos.
Esquecemos o comportamento alimentar
O foco no nutriente e na “necessidade” de controlarmos as calorias que ingerimos tem alimentado negócios
bilionários. Entre muitos outros exemplos, a indústria alimentícia inventou e produziu produtos altamente
processados e, às vezes, totalmente artificiais para reduzir calorias (diet e light), fornecer o que supostamente
precisamos em fórmulas “mágicas” (shakes), enganar os nossos sentidos e nosso cérebro (edulcorantes) e,
ultimamente, oferecer alimentos livres de componentes supostamente tóxicos (glúten, lactose). A indústria
farmacêutica desenvolveu drogas para cortar o apetite. Vendedores de milagres têm inventado modas, oferecendo
alimentos e suplementos para queimar gordura, ou dietas e métodos diversos para emagrecer rapidamente. Não
preciso me estender sobre o fato do que até agora nada disso realmente ajudou, e me arriscaria em dizer que em
muitos casos o que acontece é justamente o contrário.
Primeiro choque: a presença asfixiante da indústria
Cheguei feliz no local do congresso e tive minha primeira surpresa: reparei em muita gente carregando bolsas
estampadas com a marca da maior multinacional de shakes do mundo. Muitas das grandes multinacionais
alimentícias e de suplementos estavam lá com os seus estandes oferecendo os mesmos produtos de sempre.
É verdade que os organizadores do congresso fizeram um esforço para claramente diferenciar as palestras
patrocinadas por essas marcas das promovidas por universidades e centros de pesquisa. Mas a presença forte da
indústria fez com que os temas que mais tivessem repercussão fossem ditados por ela.
Não podemos esperar uma reflexão realmente livre, por exemplo, sobre os prós e contras dos edulcorantes
quando a viagem e o cachê do palestrante são pagos por empresas que os usam massivamente nos seus produtos.
… apesar de alguns avanços.
Felizmente tivemos algumas palestras incríveis, como as do professor W. Philip T. James, um grande nome da
má nutrição infantil, e do professor Benjamin Caballero, outro grande nome internacional, que fizeram excelentes
apresentações mostrando que não devemos focar no peso, mas numa nutrição de qualidade para melhorar a saúde.
A Universidade de São Paulo também organizou um simpósio muito relevante sobre a importância de
considerar o grau de processamento dos alimentos. O professor Carlos Monteiro, coordenador do Novo Guia
Alimentar para a População Brasileira (2014) elogiado no mundo inteiro, mostrou com apoio dos resultados de
pesquisas em vários países a importância para saúde de comer alimentos verdadeiros, cozinhar e diminuir o
consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Eu concordo com essa abordagem que procura reabilitar a
comida versus o nutriente. Esse simpósio foi bem recebido por muitos, mas também muito criticado como sendo um
ato político contra a indústria e o mundo capitalista.
Fonte (adaptado): Nutrição Sem Neura
Disponível em: https://nutricaosemneura.blogosfera.uol.com.br/2017/10/25/estamos-cada-vez-mais-doentes-e-gordos-devemos-falar-seriosobre-nutricao/

