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ANVISA debate Relatório sobre Rotulagem
Nutricional
No dia 21 de maio, segunda-feira, a Coordenação-Geral de
Alimentação e Nutrição participou, na Anvisa, do debate sobre o
Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório da rotulagem
nutricional de Alimentos.
O documento contém uma avaliação exaustiva das propostas
de aperfeiçoamento da rotulagem nutricional apresentadas pelos
vários atores envolvidos no processo regulatório e, ainda, uma
revisão das experiências regulatórias internacionais e dos estudos
que compararam os efeitos de diferentes modelos de rotulagem
nutricional frontal na atenção, entendimento e uso dessas
informações pelos consumidores.
Após a avaliação pela Diretoria Colegiada, o relatório será
submetido à Tomada Pública de Subsídios (TPS), mecanismo de
consulta para coletar dados, informações ou evidências, a fim de
auxiliar a tomada de decisão regulatória da Anvisa.

Rotulagem Nutricional

As informações presentes nos rótulos de alimentos são
importantes para o consumidor fazer escolhas conscientes
sobre o que vai para sua mesa no dia a dia. Mas como deve
ser o rótulo dos alimentos para que as informações sejam de
fácil entendimento, respondam às dúvidas sobre a qualidade
nutricional do produto e possam auxiliar nas escolha de
alimentos mais saudáveis?
A procura por esta resposta está no centro do trabalho
que a Anvisa vem realizando sobre rotulagem nutricional.
Nos tópicos a seguir, foram inseridas informações sobre
o tema e também os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos
visando o aperfeiçoamento da regulamentação.

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição –
CGAN/DAB/SAS/MS
Esplanada dos Ministérios, bloco G, Ed. Sede MS – 7º andar
70.058-900- Brasília - DF

Confira mais sobre o papel da rotulagem nutricional aqui.
Fonte (adaptado): Portal da ANVISA
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Curso de Educação a Distância do PBF na Saúde - Terceira Turma do ano de 2018
Aproveitem esta oportunidade para capacitar os gestores do Programa Bolsa Família na Saúde!!!
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS) do Ministério da Saúde, em
parceria com o DATASUS, oferecem a 3ª turma de 2018 do Curso de Educação a Distância sobre o
Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde. A capacitação é destinada aos profissionais que atuam nos
municípios e estados na execução de ações de monitoramento e acompanhamento das famílias
beneficiárias.
As inscrições para a terceira turma de 2018 ficam disponíveis no período de 21 à 23/05/2018, o
tempo estipulado para a realização do curso vai do dia 21 à 26/05/2018, com carga horaria total de 20
horas de estudo e avaliação do estudante ao final do curso.
O curso é composto por 4 Módulos com os seguintes temas abordados:
 Módulo I – Principais características do Programa Bolsa Família;
 Módulo II – Os compromissos do SUS com o PBF; Quem acompanhar; As
condicionalidades da saúde; Assistência integral à saúde dos beneficiários;
 Módulo III – Intersetorialidade; Organização do setor saúde; Vigência;
 Módulo IV – Apresentação do sistema de gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.
Os interessados devem se inscrever no endereço http://universus.saude.gov.br em “cadastro” no
canto superior direito da tela. Na tela seguinte, o usuário precisa digitar todas as informações solicitadas e,
ao final, receberá uma mensagem por e-mail com instruções para finalização do processo.
Ao voltar ao site UniverSUS, o aluno precisará digitar o login e senha (que foram criados no
cadastro) e clicar no campo “entrar”. Desta maneira, os participantes terão acesso aos cursos disponíveis,
dentre os quais haverá o curso "Bolsa Família na Saúde”. O cadastro deverá ser preenchido momentos
antes da inscrição, ou seja, na semana em que a turma será ofertada, caso contrário, o ambiente virtual
não permite que o cadastro seja concluído.
No primeiro acesso ao curso, o aluno pode aproveitar para utilizar o fórum de apresentação, para
trocar experiências com os demais alunos da turma e
visitar a biblioteca.
Para aprovação no curso o participante deverá ter
70% ou mais de acerto na Avaliação Final. O Certificado
poderá ser impresso somente após aprovação e a
conclusão do curso.
Os cadastros no ambiente virtual e as inscrições
para as turmas ofertadas estão disponíveis nos três
primeiros dias do curso. Assim, para a terceira turma de
2018, as inscrições ficarão abertas de 21 a 23 de maio ou
até completar o número máximo de 600 participantes.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail
bfasaude@saude.gov.br.
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OMS publica Replace sobre Gorduras Trans
A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta segunda-feira (14/5) o REPLACE, guia com um passo-apasso para eliminar do suprimento global de alimentos os ácidos graxos trans produzidos industrialmente. A
eliminação das gorduras trans é fundamental para proteger a saúde e salvar vidas. A OMS estima que, a cada ano, a
ingestão de gordura trans leva a mais de 500 mil mortes de pessoas com doenças cardiovasculares.
Gorduras trans produzidas industrialmente estão contidas em gorduras vegetais hidrogenadas, como
margarina e ghee, e estão frequentemente presentes em salgadinhos, alimentos assados e frituras. Os fabricantes
costumam usá-las, pois têm uma vida útil mais longa do que outras gorduras. No entanto, alternativas mais
saudáveis podem ser usadas, não afetando o sabor ou o custo dos alimentos.
"A OMS pede aos governos que usem o pacote de ação REPLACE para eliminar os ácidos graxos trans
produzidos industrialmente do suprimento de alimentos", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. "A implementação das seis ações estratégicas do REPLACE ajudará a alcançar a eliminação da gordura
trans e representará uma importante vitória na luta global contra as doenças cardiovasculares.
O pacote de ações REPLACE fornece seis ações estratégicas para assegurar a eliminação rápida, completa e
sustentada das gorduras trans produzidas industrialmente a partir do suprimento de alimentos:
 Revisar fontes alimentares com gordura trans produzidos industrialmente e o panorama para as
mudanças políticas necessárias.
 Promover a substituição de gorduras trans produzidas industrialmente por gorduras e óleos mais
saudáveis.
 Legislar ou promulgar ações regulatórias para eliminar gorduras trans produzidas industrialmente.
 Avaliar e monitorar o teor de gorduras trans no suprimento de alimentos e mudanças no consumo de
gordura trans entre a população.
 Conscientizar sobre o impacto negativo na saúde das gorduras trans entre formuladores de políticas,
produtores, fornecedores e o público.
 Estimular a conformidade de políticas e regulamentos.
Vários países de alta renda praticamente eliminaram as gorduras trans produzidas industrialmente por meio
de limites legalmente impostos sobre a quantidade que pode estar contida nos alimentos embalados. Alguns
governos implementaram proibições em todo o país de óleos parcialmente hidrogenados, a principal fonte de
gorduras trans produzidas industrialmente.
Na Dinamarca, primeiro país a impor restrições às gorduras trans produzidas industrialmente, o teor de
gordura trans dos produtos alimentares diminuiu drasticamente e as mortes por doenças cardiovasculares
diminuíram mais rapidamente do que em países comparáveis da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
"A cidade de Nova York eliminou a gordura trans produzida industrialmente há uma década, seguindo a
liderança da Dinamarca", disse Tom Frieden,
presidente e CEO da “Resolve to Save Lives”,
uma iniciativa da “Vital Strategies”. "A gordura
trans é um químico tóxico desnecessário, que
mata, e não há razão para as pessoas ao redor
do mundo continuarem expostas a ela.
"Em países de baixa e média renda, onde o
controle do uso de gorduras trans produzidas
industrialmente é frequentemente mais fraco,
são necessárias ações para garantir que os
benefícios sejam vividos igualmente em todo o
mundo.
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O Embaixador Global da OMS para Doenças
Crônicas Não Transmissíveis, Michael R. Bloomberg,
prefeito de cidade de Nova York e fundador da Bloomberg
Philanthropies, argumentou que "Proibir gorduras trans
na cidade de Nova York ajudou a reduzir o número de
ataques cardíacos sem mudar o sabor ou o custo dos
alimentos e que a eliminação de seu uso em todo o
mundo pode salvar milhões de vidas”. Bloomberg apontou
também que “Uma abordagem abrangente do controle do
tabaco nos permitiu fazer mais progresso globalmente na
última década do que quase todos pensavam ser possível
– agora uma abordagem semelhante à gordura trans pode
nos ajudar a fazer esse tipo de progresso contra as
doenças cardiovasculares, outra das principais causas
mundiais de morte evitável”.
A eliminação do suprimento global de alimentos de
gorduras trans produzidas industrialmente foi identificada
como uma das metas prioritárias do plano estratégico da
OMS, o projeto do 13º General Programme of Work
(GPW13, na sigla em inglês), que orientará o trabalho da
OMS entre 2019 e 2023. O GPW13 está na pauta da 71ª
Assembleia Mundial da Saúde, a ser realizada em Genebra
entre os dias 21 e 26 de maio de 2018. Como parte dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a
comunidade global se comprometeu a reduzir em um
terço até 2030 as mortes prematuras por doenças
crônicas não transmissíveis. A eliminação global de
gorduras trans produzidas industrialmente pode ajudar a
atingir esse objetivo.
"Por que nossos filhos deveriam ter um ingrediente
tão inseguro em seus alimentos?" perguntou o Tedros. "O
mundo está agora embarcando na Década de Ação da
ONU sobre Nutrição, usando-a como uma bússola para
melhorar o acesso à alimentação e nutrição saudáveis. A
OMS também está usando esse marco para trabalhar com
governos, indústria alimentícia, academia e sociedade civil
para garantir sistemas alimentares mais saudáveis para as
gerações futuras, inclusive eliminando as gorduras trans
produzidas industrialmente."
Nota aos editores
Existem duas fontes principais de gorduras trans:
fontes naturais (nos produtos lácteos e carne de
ruminantes, como vacas e ovelhas) e fontes produzidas
industrialmente (óleos parcialmente hidrogenados).
Os óleos parcialmente hidrogenados foram
inicialmente introduzidos no suprimento de alimentos no
início do século XX como um substituto da manteiga e se
tornaram mais populares nos anos 50 e 70, com a
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Um em cada quatro brasileiros possui diagnóstico médico de hipertensão
arterial, a temida pressão alta, segundo dados da pesquisa Vigitel 2017. A
hipertensão arterial é o principal fator de risco para desenvolvimento de
doenças cardiovasculares. Leia http://saude.gov.br/hipertensao

Abacate fortuna/quintal, Atemoia, Banana maçã, Banana nanica,
Caqui, Carambola, Graviola, Kiwi nacional, Laranja baia, Lima da
pérsia, entre outras, são as frutas do mês de maio.
Aproveite os alimentos agricultor familiar local! 👩�🌾👨�🌾
#AgriculturaFamiliar #Sead #Frutas
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descoberta dos impactos negativos na saúde dos ácidos
graxos saturados. Óleos parcialmente hidrogenados são
usados principalmente para frituras e como ingrediente
em produtos assados; eles podem ser substituídos em
ambos os casos.
A OMS recomenda que o consumo total de gordura
trans seja limitado a menos de 1% do consumo total de
energia, o que se traduz em menos de 2,2 g/dia em uma
dieta de 2.000 calorias. As gorduras trans aumentam os
níveis de colesterol LDL, um biomarcador bem aceito para
o risco de doenças cardiovasculares, e diminui os níveis de
colesterol HDL, que levam o colesterol das artérias e o
transportam para o fígado, que o secreta para a bile.
Dietas ricas em gorduras trans aumentam o risco de
doença cardíaca em 21% e mortes em 28%. Substituir as
gorduras trans por ácidos graxos insaturados diminui o
risco de doença cardíaca, em parte, melhorando os efeitos
negativos das gorduras trans nos lipídeos do sangue. Além
disso, existem indicações de que a gordura trans pode
aumentar a inflamação e a disfunção endotelial.
A OMS realiza até 1 de junho uma consulta pública
on-line para revisar as orientações atualizadas sobre o
consumo de ácidos graxos saturados para adultos e
crianças.
Texto: OMS

Você sabe o que é Doença Celíaca?
Doença celíaca é uma reação do corpo a alimentos
que possuam glúten, como os derivados de farinha de trigo,
por exemplo. Para os celíacos, não basta apenas cortar os
pães e bolos feitos com trigo, é preciso bastante atenção na
alimentação. Porém, isso não significa privação de comida
boa. A alimentação pode ser nutritiva e saborosa, sem fazer
mal aos celíacos. Confira, na matéria da TV Saúde, 10 dicas
para quem tem doença essa doença. 👇

Acesse o vídeo aqui!.

PÁGINA 5

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde

Que tal fazer uma Paçoca de carne-seca com banana-da-terra para
o almoço? Confira estas e outras receitas https://goo.gl/cSMvMz
no Saúde Brasil e também no Guia Alimentar para a População
Brasileira: https://goo.gl/U4V7Y2 #AlimentaçãoSaudável

Já conhece o e-book “Alimentação & Nutrição na Atenção Primária
à Saúde” do TelessaúdeRS? Acesse!
http://www.blog.saude.gov.br/gk5gdq
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Lei inclui tema da educação alimentar e nutricional no currículo escolar
Os currículos dos ensinos fundamental e médio deverão incluir o assunto educação alimentar e nutricional nas
disciplinas de ciências e biologia, respectivamente. É o que estabelece a Lei 13.666/2018, publicada nesta quinta-feira
(17) no Diário Oficial da União.
O texto, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), tem origem no
substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara (PLC) 102/2017, aprovado no Plenário do Senado em abril. As novas regras
entram em vigor daqui a 180 dias.
A intenção do autor do projeto, deputado Lobbe Neto (PSDB-SP), é reduzir a obesidade infantil, além de
assegurar informações sobre alimentação saudável aos cidadãos desde novos. Para o relator no Senado, senador
Pedro Chaves (PRB-MS), o tema é de grande importância nos tempos atuais, em que adultos com pouca formação ou
com hábitos alimentares inadequados terminam por reforçar o interesse de crianças e adolescentes por uma dieta
pouco nutritiva.
Currículo
São disciplinas obrigatórias do ensino básico (infantil, fundamental e médio): português, matemática,
“conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil” (ciências e estudos
sociais), além de arte e educação física.
Entre os conteúdos transversais previstos estão: direitos humanos e prevenção à violência contra crianças e
adolescentes, estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. A partir do sexto ano do ensino fundamental é
ofertada a língua inglesa. Os currículos têm uma base nacional comum, que é complementada por uma parte
diversificada, de acordo com características regionais e locais.

Fonte: Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

PÁGINA 7

SEGUNDEIRA DA CGAN

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Revista Panamericana de Salud Publica traz artigo sobre proposta de modelo conceitual para o estudo de
ambientes alimentares no Chile.
O modelo conceitual elaborado incluiu cinco
ambientes alimentares interrelacionados, embora de
características distintas: ambiente doméstico, via
pública, ambiente institucional e organizacional,
ambiente de restaurantes e ambiente de
abastecimento.
O sistema alimentar e a cultura são
consideradas as variáveis mais amplas do modelo. Os
determinantes sociais dos ambientes alimentares e
alimentação constituem os fatores estruturais e
intermediários desses ambientes. Em uma relação
mais direta com o meio ambiente, há a indústria de
alimentos e as políticas de alimentação e nutrição.
Finalmente, a coesão individual e social é incluída
como parte do modelo, pois são os indivíduos ou
grupos que se inserem dentro dos ambientes
alimentares.
Este modelo representa um conjunto de
definições, conceitos e relações que possuem uma
interação complexa e multidirecional, de modo que
esse contribui para compreender de forma
abrangente o fenômeno de como os ambientes
alimentares são condicionados ao comportamento
alimentar.

Fonte:

https://www.scielosp.org/sci
elo.php?script=sci_arttext&
pid=S102049892017000100174&lang
=pt
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Reuniões e Agendas Estratégicas

XI Reunião do Comitê Técnico de Povos e Comunidades Tradicionais
A XI Reunião do Comitê Técnico de Povos e Comunidades Tradicionais, que ocorrerá dia 23 de maio, terá os
seguintes pontos de pauta: Programa de Registro de Indicação Geográfica – MAPA; Apresentação sobre a atualização
do MAPAINSAN e indicadores nutricionais dos indígenas, quilombolas e extrativistas – SE CAISAN; Situação dos
indígenas Kanamari – CGPCT/MDS; A situação da Beribéri entre os povos indígenas – CGAN/MS.
A CGAN integra o Comitê Técnico n. 10, restituído em 21 de fevereiro de 2018, com o objetivo de coordenar
a atuação da CAISAN na articulação e monitoramento das ações de combate à insegurança alimentar e nutricional
em povos e comunidades tradicionais, com foco em indígenas, quilombolas e extrativistas, em alinhamento com as
metas propostas no II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN 2016- 2019). As atividades
deste Comitê deverão estar alinhadas com as metas contidas no Desafio 2 do PLANSAN 2016-2019, qual seja,
"Combater a Insegurança Alimentar e Nutricional e promover a inclusão produtiva rural em grupos populacionais
específicos, com ênfase em Povos e Comunidades Tradicionais e outros grupos sociais vulneráveis no meio rural
propor atividades, ações e estratégias conjuntas dos órgãos federais, estaduais e municipais, com vistas a combater a
insegurança alimentar e nutricional nos municípios elencados pelo Mapeamento da Insegurança Alimentar e
Nutricional elaborado pela CAISAN (MapaInsan para indígenas e quilombolas)”.Entre suas atribuições, destaca-se:
a) apoiar a inclusão de PCT nos Programas de Fomento às Atividades Rurais, Acesso à água e Assistência Técnica e
Extensão Rural (ATER) de modo a sugerir metas para os seus atendimentos, especialmente de povos indígenas e
comunidades quilombolas; b) estabelecer estratégias de descentralização da pauta sobre povos e comunidades
tradicionais e segurança alimentar e nutricional nos estados e municípios, por meio das Câmaras e Conselhos
Estaduais e Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional.
Para saber mais sobre as atribuições desse Comitê, consulto o DOU de 28 de fevereiro de 2018, p. 54.

CGAN/MS realiza oficina para discussão de metas de redução de açúcar
em achocolatatos
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/MS) organizou, no dia 18 de maio, em Brasília, reunião
com representantes de associações do setor produtivo e empresas associadas com o objetivo de discutir as
alternativas e desafios tecnológicos para a redução do açúcar e as metodologias de análises laboratoriais, com vistas
a definir e pactuar metas de redução de açúcar em achocolatados.
A atividade está prevista no âmbito do Plano de Redução de Açúcar em Alimentos Industrializados e visa
orientar a elaboração e monitoramento dos acordos voluntários a serem assinados
entre o setor produtivo e o MS.
Participaram da Oficina, representando o setor produtivo às empresas
associadas à Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e
Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI), representantes da Associação Brasileira
das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR), da associação
Viva Lácteos e da Associação Brasileira das Indústrias da
Alimentação (ABIA). A Oficina também contou com a presença da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério
do Desenvolvimento Social.
O setor produtivo apresentou uma proposta de metas de
redução de açúcar para esses produtos achocolatados a serem
avaliadas pela CGAN/MS para posterior pactuação.
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SES-BA realizará o III Fórum Estadual da Rede de Alimentação e Nutrição do
SUS
A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia – SES-BA, por meio da Diretoria de Gestão do Cuidado (DGC) e da
Coordenação de Políticas Transversais – CPT/Área Técnica de Alimentação e Nutrição – ATAN, realizará o III Fórum
Estadual da Rede de Alimentação e Nutrição do SUS, no período de 23 a 25 de maio de 2018, para referências
técnicas das ações de Alimentação e Nutrição/Atenção Básica dos Núcleos e Bases Regionais de Saúde, municípios
com populações acima de 150 mil habitantes e municípios da Região Metropolitana de Salvador.
O evento contará com a participação de representantes da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do
Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. A equipe UNICEF conduzirá as atividades no dia 25 de maio
para divulgação do Selo UNICEF Edição 2017-2020, voltado aos 249 municípios do semiárido.
O objetivo do Fórum é pactuar modos de cooperação intrassetorial e o fortalecimento da Rede de Alimentação e
Nutrição/Atenção Básica, além de estimular a implementação, o monitoramento e avaliação das diretrizes da Politica
Nacional de Alimentação e Nutrição, nos âmbitos estadual, regional e municipal.
Fonte: Área Técnica de Alimentação e Nutrição – ATAN.

Espaço dos Estados

Estado do Piauí realiza Encontro Estadual Intersetorial do Cadastro único e
Programa Bolsa Família
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania do Piauí, juntamente com as Secretaria de Saúde e
Educação, promoveram o Encontro Estadual Intersetorial do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Estado do
Piauí nos dias 16 e 17 de maio de 2018, na cidade de Teresina. O evento discutiu temas relacionado à gestão, no
Estado e nos municípios, a cerca do Cadastro único e acompanhamento das condicionalidades de assistência social,
saúde e educação das famílias beneficiárias do programa; contando com a participação de representantes das
Secretarias Municipais de Assistência Social, Gestão do Cadastro único, do Bolsa Família na Educação e gestão do
Bolsa Família na Saúde dos 224 municípios do Estado.
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Crianças de Olinda aprendem na escola sobre alimentação saudável
A Divisão do Planejamento de Alimentação Escolar da Secretaria da
Educação, Esporte e Juventude de Olinda está participando da 2.ª Jornada de
Educação Alimentar e Nutricional. A iniciativa é organizada pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Entre os objetivos do
trabalho estão a promoção da alimentação adequada e saudável no currículo
escolar; disseminação de informações acerca de comidas indicadas para o
público infantil e o envolvimento de toda a família na definição do cardápio
dos estudantes.
No município, as escolas Lar Espírita Bezerra de Menezes e Maria da
Glória Advíncula fazem parte do programa. Na primeira unidade de ensino,
professores e alunos criaram a oficina Semáforo dos Alimentos. Através da
atividade, o grupo esclarece que não há alimentos maus e sim hábitos
alimentares errados.
“A proposta utilizada pelas nutricionistas do Departamento de Planejamento de Alimentação Escolar (DPAE),
mostrou que durante a oficina, as crianças com a ajuda da imagem de um semáforo, têm o poder de como escolher
os alimentos de uma forma fácil e compreensiva. A cor verde representa os alimentos que devem ser consumidos
com maior frequência, o amarelo são os alimentos liberados para ser
consumidos com prudência e o vermelho, que são os alimentos proibidos de
ser ingeridos diariamente”, explicou a chefe do departamento, Jaqueline
Risolene. Durante as aulas práticas o grupo criou o suco refrescanta. As
turmas de chefs mirins aprenderam em sala de aula a fazer um suco muito
mais nutritivo e substituir o refrigerante. Antes da prática, os estudantes
aprenderam com as nutricionistas a importância de cada componente e sua
utilização no suco. A bebida é feita com laranja, limão e cenoura. Segundo as
nutricionistas Aparecida Nazareth e Lúcia Medeiros, as crianças aprovam
muito mais do que os adultos o sabor dos sucos que levam a quantidade de
açúcar muito inferior aos produtos industrializados e refrigerantes. “Quanto
mais nova a criança, melhor a aceitação, pois o paladar ainda não está
viciado em bebidas excessivamente adoçadas”, afirma Lúcia Medeiros. No
final da jornada, os 30 melhores trabalhos das escolas do Brasil serão
premiados. O material será publicado em um livro do FNDE.
FONTE: https://www.olinda.pe.gov.br/criancas-de-olinda-aprendem-na-escola-sobre-alimentacao-saudavel/
RECEITA DO SUCO:
INGREDIENTES
½ xícara de açúcar
1 e ½ cenoura média
2 laranjas
½ limão
1 copo de água mineral
1 litro de água gaseificada

MODO DE PREPARO
Lave a cenoura, o limão e a laranja; pique a
cenoura em pedaços pequenos; extraia o suco do meio
limão; bata no liquidificador as cenouras com água
filtrada; coe e reserve. Em seguida bata no
liquidificador o suco da cenoura, do limão e das
laranjas descascadas (sem a parte branca) com um
copo de água gaseificada. Acrescente o açúcar e o
restante da água gaseificada e sirva com gelo.
Rendimento 1,5 litro.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Alimentos IN NATURA, processados e Ultraprocessados
De acordo com o Guia, os alimentos podem ser classificados em três grupos: IN NATURA,
Processados ou Ultraprocessados.
Para saber em qual grupo o alimento que estamos consumindo está inserido, basta lembrar dos
conceitos trazidos no Guia. Vamos relembrá-los?
O alimento será IN NATURA quando: for obtido diretamente de plantas ou de animais e é adquirido
para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza.
Processado quando: For fabricado pela indústria com a adição de sal ou açúcar ou outra substância
de uso culinário a alimentos in natura para torná- lo durável e mais agradável ao paladar. É um produto
derivado diretamente de alimentos e é reconhecido como versão de um alimento IN NATURA.
Ultraprocessado quando: For uma formulação industrial feita inteiramente ou majoritariamente de
substâncias extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivado de constituintes de
alimentos (gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizado em laboratório com base em matérias
orgânicas como petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos
usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes).
Então lá vai uma dica muito importante: Quanto mais distante da forma natural um alimento estiver,
mais malefícios ele nos trará, portanto, leia sempre os rótulos e pergunte a sí mesmo: Existe esse
alimento/ingrediente na natureza?
Para ajudar ainda mais, a nutricionista Simone publicou em seu canal no Youtube: “Cozinha Bach”,
no dia 10 de maio, um vídeo sobre as diferenças de alimentos IN NATURA, Processados e ultraprocessados,
bem como dicas sobre a rotulagem destes produtos.
Clique no link e assista: https://www.youtube.com/watch?v=2RgYIMZ74Nc

Fonte: Guia Alimentar para a população brasileira
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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 –
04/05/2018)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.079.079
- 27,32% de famílias acompanhadas:
 3.026.922 famílias acompanhadas;
 Em relação à 2ª vigência/2017, estamos com menos 1,07 pontos percentuais (p.p.);
 Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 9,81 pontos percentuais (p.p.);
- 239.737 gestantes localizadas:
 Em relação à estimativa (360.854), estamos com 66,43% de gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:
 16.630 crianças sem vacina em dia
 714 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
 277 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
 2.655 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
 254 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 1ª vigência de 2018, por Unidade Federativa.
2ª vigência 2017 (parcial 13/11/17)
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

Nº famílias perfil
saúde

Nº famílias
perfil saúde
acomp.

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

Cobertura (%)
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

1ª vigência 2018 (parcial 04/05/2018)
Nº famílias perfil
saúde

Nº famílias
perfil saúde
acomp.

Cobertura (%)

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

26.198
85.432
149.376
14.974
403.278
262.282
13.894
33.572
73.366
194.311
368.069
19.593
36.500
241.263
103.501
271.609
99.190
76.737
76.669
75.068
16.976
8.129
56.960
20.455
58.552
207.242
33.726
3.026.922

34,25
26,43
43,89
23,83
28,80
31,20
21,32
24,42
28,26
24,20
42,71
18,52
26,55
31,14
25,97
30,72
28,90
25,36
12,01
27,40
23,33
21,70
19,37
20,54
26,83
16,95
32,16
27,32

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2017
1,27
-4,02
2,78
-0,52
-1,21
-5,02
-0,29
-8,45
3,18
-2,25
3,77
0,22
-2,38
-0,20
1,25
-0,78
1,59
-3,73
-1,51
3,78
-1,28
-2,08
-4,25
-0,86
-4,02
-2,10
0,75
-1,07
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Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 21/05/2018:
- 556.799 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 9,5 % da meta de crianças de
6 a 59 meses.
- Em comparação com maio de 2017, estamos com menos 996.254 crianças suplementadas e menos 15,1 pontos
percentuais.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (9,5%): DF, RJ, CE, RS, PA, SP, AL, MT, AC, PR e PB

Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 21/05/2018 por Unidade Federativa.
UF

Meta
Crianças 6 - 59 meses

Crianças
6 - 59 meses suplementadas

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

60.907
209.910
291.048
55.682
813.880
501.780
101.332
57.925
223.404
493.617
193.885
74.890
117.020
580.482
223.325
522.713
190.877
56.640
153.413
183.396
99.072
37.739
45.844
21.848
131.685
319.468
95.731
5.857.513

5.068
13.813
29.555
8.764
96.380
19.316
5.946
35.664
48.925
24.928
10.056
8.150
35.537
19.443
69.385
19.599
4.907
2.899
18.105
10.344
6.903
2.247
2.939
16.453
19.817
21.656
556.799

8,3%
6,6%
10,2%
15,7%
11,8%
3,8%
0,0%
10,3%
16,0%
9,9%
12,9%
13,4%
7,0%
6,1%
8,7%
13,3%
10,3%
8,7%
1,9%
9,9%
10,4%
18,3%
4,9%
13,5%
12,5%
6,2%
22,6%
9,5%

Observação: Atualmente, estamos ainda iniciando o processo de regularização do abastecimento das cápsulas de
vitamina A, o que tem influenciado as coberturas mais baixas do que o esperado.
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Saiu na Mídia

Obesidade não é 'só problema de ricos' e custa US$ 2 tri à economia global, diz
criador do Fome Zero e diretor da FAO
Á frente do segundo mandato como diretorgeral da FAO (Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e a Alimentação), o brasileiro José
Graziano da Silva faz projeções preocupantes em
relação à alimentação no mundo. Ao mesmo tempo
em que prevê a tendência de aumento do número
de pessoas que passam fome - que atualmente se
aproxima dos 815 milhões no mundo - ele também
afirma que corremos o risco de "perder uma
geração" por causa da obesidade, que custa à
economia global US$ 2 trilhões a cada ano.
"As pessoas pensam que a obesidade é um
problema dos ricos. Não é. Ela afeta também os
pobres, que baseiam suas dietas em produtos mais
baratos, concentrados em açúcar e farináceos.
Vamos perder uma geração se continuarmos
aceitando a obesidade sem uma intervenção pública", afirma José Graziano.
Ele cita dados da FAO e da Organização Pan-Americana de Saúde, apontando que o sobrepeso afeta a 54%
da população brasileira. Quase 20% dos homens e 24% das mulheres estão obesas. Entre as crianças menores de
cinco anos, 7,3% registram sobrepeso no país.
Por outro lado, a fome também preocupa. Segundo o diretor da FAO, em 2016 verificou-se pela primeira vez
um aumento da fome em escala mundial após uma sucessão de quedas que durou uma década. O Brasil deve seguir
essa mesma tendência internacional.
A FAO prepara um novo mapa da fome, que deve ser lançado no meio do segundo semestre, e, neste mês,
está em campo recolhendo dados sobre a situação do orçamento familiar.
Para Graziano, a situação do Brasil preocupa e há o risco de o país voltar ao mapa da fome. "O mais
preocupante, no caso brasileiro, é o aumento do desemprego, decorrente do baixo nível de crescimento e a redução
dos gastos sociais do governo", diz o diretor-geral da FAO, que teceu críticas aos governos de Dilma Rouseff e de
Michel Temer - os quais, segundo ele, não conseguiram manter o mesmo patamar de investimentos sociais
registrados no governo Lula.
Coordenador inicial do Fome Zero no primeiro mandato de Lula (2003-2007), Graziano tem mandato à frente da FAO
até julho de 2019. Leia a entrevista que ele concedeu à BBC Brasil durante seminário em Londres.
BBC Brasil - O senhor disse recentemente que o Brasil foi um dos primeiros países a erradicar a fome e é o
único a fazê-lo em dez anos. Também já afirmou que corremos o risco de ver o país de volta ao mapa da fome. Quais
são as reais chances de retrocesso dado o cenário de baixo crescimento econômico e desemprego? É possível fazer
uma estimativa de quantos milhões de famílias pioraram sua segurança alimentar no Brasil?
José Graziano da Silva - Esses indicadores construídos pela FAO são checados com informações da Pesquisa
de Orçamento Familiar, a POF, que atualmente está a campo e deve encerrar em maio de 2018. Quando os
resultados da nova POF estiverem disponíveis, a FAO poderá recalcular a posição do Brasil, que em geral ocorre no
início do segundo semestre.
Em todo caso, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar que figurou pela última vez na Pnad 2013
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) apontou que dois terços das famílias pobres e metade das famílias em
situação de extrema pobreza estavam em condições severas de insegurança alimentar e nutricional.
Isso nos faz presumir que o crescimento da extrema pobreza entre 2014 e 2015, em razão do aumento do
desemprego e da redução dos gastos governamentais nas várias políticas sociais, pode ter levado muitas famílias a
uma piora da sua segurança alimentar. A fome no Brasil está fundamentalmente relacionada à geração de empregos
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decorrente do crescimento econômico, ao nível de emprego, e do nível do salário mínimo e às políticas de
transferência de renda. O que estamos vendo como mais preocupante, no caso brasileiro, é o aumento do
desemprego, decorrente do baixo nível de crescimento e a redução dos gastos sociais do governo.
Confira a entrevista completa aqui.
Fonte:
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/obesidade-nao-e-so-problema-de-ricos-e-custa-us-2-tri-aeconomia-global-diz-criador-do-fome-zero-e-diretor-da-fao.ghtml

Londres quer proibir anúncios de fast food em ônibus e metrô
SÃO PAULO, 11 MAI (ANSA) - A prefeitura de Londres quer banir anúncios de fast food nos transportes
públicos terrestres e subterrâneos, visando reduzir o índice de obesidade infantil na cidade.
A medida vale para alimentos que contêm alto teor de açúcar, sal e gordura. Redes de "junk food" que
preparam comidas "diet" poderão ter seus produtos anunciados. Segundo o prefeito Sadiq Khan, o problema
da obesidade nas crianças é "uma bomba-relógio", já que atinge 40% dessa camada da população.
No entanto, para o veto entrar em vigor, deverá passar por aprovação do Legislativo. Caso a al teração
seja feita, não será a primeira medida contra o excesso de peso no Reino Unido.
Um imposto para bebidas com adição de açúcar foi aplicado no país, elevando o preço de alguns refrigerantes,
como a Coca-Cola, em até 40%. O programa de televisão "The X Factor" também foi proibido de exibir
anúncios de alimentos gordurosos.
Disponível em: http://www.jornalfloripa.com.br/mundo/noticia.php?id=54972961

Adoçantes zero-caloria também podem levar à obesidade e diabetes
Amargou
As consequências para a saúde da ingestão exagerada de açúcar estimularam um aumento dramático no
consumo dos adoçantes artificiais sem calorias nas últimas décadas.
No entanto, aumentam cada vez mais as evidências de que esses substitutos do açúcar podem igualmente
causar alterações na saúde, indicando que passar de um refrigerante normal para um refrigerante diet pode ser um
caso de "pular da frigideira para cair no fogo".
Agora se descobriu que os adoçantes artificiais mudam o modo como o corpo processa a gordura e a energia
que obtemos pelos alimentos, e muda de uma forma que está estreitamente relacionada a condições como o
diabetes e a obesidade.
Efeitos danosos dos adoçantes
Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores rastrearam as alterações bioquímicas no corpo - usando uma
abordagem conhecida como metabolômica imparcial de alto rendimento - após o consumo de açúcar ou de
adoçantes. Também foram analisados os impactos das duas substâncias na saúde vascular, especificamente como
elas afetam o revestimento dos vasos sanguíneos.
Os estudos foram realizados em animais de laboratório e em culturas de células usando diferentes doses de
glicose ou frutose (tipos de açúcar), aspartame ou acessulfame de potássio.
"Em nossos experimentos, tanto o açúcar quanto os adoçantes artificiais parecem apresentar efeitos
negativos ligados à obesidade e diabetes, embora através de mecanismos muito diferentes uns dos outros," explicou
o professor Brian Hoffmann, da Faculdade Médica de Wisconsin e da Universidade Marquette (EUA).
As diferenças nas concentrações de compostos bioquímicos, gorduras e aminoácidos no sangue foram
significativas, mostrando que os adoçantes artificiais mudam a forma como o corpo processa a gordura e obtém sua
energia. Além disso, o acesulfame de potássio se acumula no sangue, com as concentrações mais altas induzindo um
efeito mais prejudicial nas células que revestem os vasos sanguíneos.
"Nós observamos que, com moderação, seu corpo tem o maquinário para lidar com o açúcar; é quando o
sistema fica sobrecarregado por um longo período de tempo que esse maquinário quebra," disse Hoffmann.
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"Também observamos que a substituição desses açúcares por adoçantes artificiais não calóricos leva a mudanças
negativas no metabolismo das gorduras e energia".
O que é pior: açúcar ou adoçante
Então, o que é pior, açúcar ou adoçante?
Os pesquisadores afirmam que os resultados dos seus experimentos não fornecem uma resposta clara e a
questão requer mais estudos. O que é bem sabido, afirmam, é que o alto teor de açúcar na dieta está ligado a
problemas de saúde e este novo estudo sugere que os adoçantes artificiais também, adicionando-se o fato de que
nosso corpo parece não estar preparado para lidar com eles. "Não é tão simples como 'parar de usar adoçantes
artificiais' sendo a chave para resolver os efeitos gerais para a saúde relacionados ao diabetes e à obesidade,"
reforçou Hoffmann. "Se você consome essas substâncias estranhas cronicamente (como no caso do açúcar), o risco
de resultados negativos para a saúde aumenta. Assim, como acontece com outros componentes da dieta, eu gosto
de dizer às pessoas que a moderação é a chave se elas acham difícil cortar completamente alguma coisa da sua
dieta."
Fonte: http://www.diariodasaude.com.br/news.php?article=adocantes-zero-caloria-tambem-levarobesidade-diabetes&id=12781

A Cirurgia Bariátrica: solução para a obesidade?
Atualmente, na busca desenfreada pelo corpo perfeito, pelo peso ideal (que às vezes é ilusório) as pessoas
têm buscado meios cada vez mais invasivos, como no caso da cirurgia de redução de estômago. As pessoas veem
nessa cirurgia a solução de todos os problemas com o peso e com a relação com a comida, pensando que só através
dela é possível se livrar das paranoias e do efeito sanfona.
Quem faz esse tipo de procedimento cirúrgico é que já tentou todos os métodos de emagrecimento
existentes, sendo eles dietas restritivas (desde a dieta da lua até a dieta da proteína) e medicamentos anorexígenos.
Porém, o que, na maioria das vezes, não foi tentado é se reeducar, mudar o seu comportamento frente ao alimento
e esse processo além de não ser fácil não é rápido e no mundo imediatista em que vivemos não ter resultados em
um período curto de tempo é inaceitável.
Hoje as pessoas se recusam a ouvir os sinais do organismo, não dão a menor chance dele se reestabelecer
após uma vida inteira sendo agredido com as dietas mais doidas que existem. O que ninguém observa são as
consequências desse ato, dietas restritivas tornam nosso metabolismo lento, os medicamentos afetam o sistema
nervoso, nosso corpo se sente agredido, faz de tudo pra se proteger e quando as dietas restritivas são interrompidas
ele vê uma chance para se recuperar e não mudando os hábitos, a pessoa volta a comer compulsivamente, afinal
ficou seguindo uma dieta monótona por tanto tempo, que o corpo absorve tudo que pode e resgata sua gordura
voltando ao ponto de equilibro que ele acha adequado.
Esse processo, normalmente, ocorre inúmeras vezes na vida de alguém e esse efeito de perda e ganho de peso
gera um estresse metabólico e aí a perda de peso não ocorre mais independente da dieta, porque o corpo não
suporta mais essa situação. Para recuperar o funcionamento metabólico é necessário meses e ninguém se permite
ter meses para emagrecer não é mesmo? Sendo assim, crê que todas as opções foram esgotadas optando então pela
cirurgia. Reduzir o tamanho do estômago realmente leva a uma perda de peso brutal. Esse método tem sido visto
como a melhor solução e por isso algumas pessoas até ganham mais peso para poderem estar dentro dos critérios
de inclusão para a cirurgia. Não criticando a cirurgia, pois em alguns casos ela realmente é uma opção que pode
salvar uma vida, quando bem indicada após uma análise clínica detalhada, pode ser sim um tratamento contra a
obesidade, porém o que vemos hoje é sua banalização. Quem passará por essa cirurgia deve ter em mente que é um
caminho difícil e deverá trabalhar sua relação com a comida junto com o médico, nutricionistas e psicólogos.
O centro da fome é regulado no cérebro, não no estômago, por isso o paciente deve ter consciência que
operar o estômago não irá mudar sua relação com a comida se ele não estiver disposto a modificar seus hábitos. Se a
mente do paciente não mudar, o peso pode voltar a subir e a frustração será grande.
A cirurgia mais praticada no Brasil é o Bypass gástrico, que combina o grampeamento do estômago a um
desvio intestinal. Portanto, com menor capacidade gástrica, mesmo que paciente tente comer a mesma quantidade
que comia antes da cirurgia, ele não irá conseguir. Além disso, o alimento ficará menos tempo no intestino, gerando
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uma má absorção de nutrientes. Assim, o paciente pode ter sintomas como queda de cabelo e de dentes, além de
uma série de outras complicações. Para garantir o aporte de vitaminas necessárias para o bom funcionamento do
corpo, ele deverá usar suplementos alimentares e ter acompanhamento médico e nutricional para o resto da vida.
Nos primeiros meses após a cirurgia, o paciente está super motivado com a perda de peso e assim ganha
autoestima. Essa fase é a melhor para trabalhar o seu comportamento alimentar, porém essa mudança de hábitos
deve ser iniciada antes da cirurgia, pois mudar não é um processo fácil e é o estilo de vida desse paciente que irá
garantir um peso saudável após a cirurgia. Ele precisará aceitar um novo ritmo de mastigação, aprender a apreciar o
sabor das coisas com mais serenidade, sem pressa. Entender e respeitar o sinal de fome e saciedade, e, sobretudo,
tentar não comer por motivos emocionais.
Assim, a decisão sobre fazer ou não a cirurgia deve ser muito bem analisada e não banalizada como está
sendo atualmente. Para quem já passou por esse procedimento, reflita que o acompanhamento por profissionais da
saúde podem ajudá-lo a observar as mudanças do seu corpo.
Texto: Renata Dessordi
Leia na íntegra por meio do link: https://intertvweb.com.br/bem-estar/cirurgia-bariatrica-solucao-para-a-obesidade/

