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Prazo para registro de dados do Programa
Bolsa Família está chegando ao fim
Os municípios brasileiros devem se atentar para o registro de dados
das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família, já que têm até o
dia 27 de janeiro para a inclusão das informações no Sistema de Gestão do
Programa.
As regiões devem observar, ainda, a alteração do valor mínimo da
Taxa de Acompanhamento da Agenda de Saúde para 0,30. A mudança foi
estabelecida com a publicação da Portaria nº 81, em 25 de agosto de 2015,
pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).
Sendo assim, a partir de fevereiro de 2016, com base nos resultados
alcançados no cumprimento das condicionalidades de saúde da vigência
anterior, os municípios com a Taxa de Acompanhamento da Agenda de
Saúde menor que 0,30 não receberão o Índice de Gestão Descentralizado
Municipal (IGD-M) até que ultrapassem esse valor.
Municípios com cobertura abaixo de 30%
Até o dia 9 de janeiro deste ano, 476 municípios ainda estavam com
a cobertura abaixo de 30% na 2ª vigência de 2016.
Veja a relação completa destes municípios aqui:
https://drive.google.com/file/d/0B50aF1uf9iOydkRCWm1CV2lxRC1HLXJ4TEZ
LRVV4WDEzTDU4/view
Fonte: http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php?conteudo=_&cod=2298
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Tel.: (61) 3315.9091
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Departamento de Atenção Básica acolhe os Residentes em
Gestão Pública
O Departamento de atenção Básica recebeu no dia 16/01, residentes em Gestão Pública como parte do
processo de aprendizagem na formação em áreas que possam contribuir para a qualificação profissional dentro dos
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. No dia 18/01, às 09h a CGAN os acolheu por meio de uma roda de
conversa com apresentação e discussão das frentes da coordenação. O foco foi a Política de Alimentação e Nutrição.
Foram pontuados os programas e as estratégias dentro do contexto da PNAN – Política Nacional de Alimentação e
Nutrição diante da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e Promoção da Saúde.
Na ocasião, teceram-se reflexões sobre implicação da PNAN no cotidiano, ponderando sobre o fazer das
frentes da coordenação, como ocorrem as relações institucionais, parcerias e negociações. Além de ressaltar sobre o
papel exercido nas três esferas de governo.
O momento foi bastante interessante e participativo, com impressões sobre o campo de prática, rotina
pessoal, e compreensão da importância da nutrição de forma holística no sistema único de saúde.

Intercâmbio de experiências entre premiados da IV Mostra de
Alimentação e Nutrição do SUS
I IV Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde foi realizada no XXIV
CONBRAN em Porto Alegre, no dia 26 de outubro, tendo por objetivo identificar, valorizar e divulgar as ações
exitosas que apontassem caminhos possíveis para concretização do propósito da PNAN: a melhoria das condições de
alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e
saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à
alimentação e nutrição.
Os candidatos premiados tiveram seus trabalhos selecionados entre os 100 melhores trabalhos inscritos,
destacando-se pela qualidade da produção e pertinência da experiência municipal com o propósito da PNAN,
especialmente pela organização da oferta das ações de alimentação e nutrição para sua população. Como parte da
premiação da IV Mostra, o participante poderia optar por conhecer qualquer das experiências que fizesse parte dos
Anais da IV Mostra de Experiências. Duas premiadas contam como foi a vivência realizada ao visitar o local da
experiência que escolheram conhecer.
A Elizabeth Nars foi premiada no eixo “A Interface da Saúde em Todas as Políticas” com o trabalho: Hortas
Comunitárias nas Unidades de Saúde de São José dos Campos (São Paulo). Como prêmio, escolheu conhecer a
experiência da secretaria de estado de saúde de minas Gerais sobre a instituição da Política Estadual de Promoção
da Saúde do Estado de Minas Gerais.
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Elizabeth retrata que foi recebida pela Diretora de Promoção à Saúde, Daniela Souzalima e equipe que
coordena o programa de Vigilância Alimentar e Nutricional no estado. Foi-lhe apresentado todo o processo para
construção da Política Estadual de Promoção da Saúde de Minas Gerais, na qual se conversou sobre as ações
previstas para gerir a promoção da saúde, formas de se implementar ações e programas e definição de indicadores
para o monitoramento. Ela percebeu que muitas das ações estão previstas dentro da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, marcadores de consumo alimentar do SISVAN,
bolsa família, Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, Guia
Alimentar da População Brasileira, Programa Saúde do Escolar, entre outros temas.
A visita permitiu ainda a troca de experiências entre as duas gestões, pois, além da secretaria estadual de
Minas Gerais ter falado sobre o processo de construção da Política nesse estado, ela também pôde compartilhar
com a equipe um pouco sobre o projeto desenvolvido em seu município envolvendo as hortas comunitárias.
A opinião da Beth sobre essa vivência foi muito positiva, por ter proporcionado a troca de
experiências, que para ela, é uma das formas mais eficazes de auxiliar os municípios a implementarem ações locais,
uma vez que traz aprendizados; incita estudos, planejamento, adaptação e aplicação de outros processos de
trabalho e forma de sistematizar o atendimento em promoção da saúde e para a alimentação saudável.
A Ana Beatriz Almeida foi premiada no eixo
“Formação Profissional e Educação Permanente” com a
experiência: A Formação para o SUS e o SUS em Formação:
articulação ensino-pesquisa-serviço no curso de Nutrição da
UNIFESP (São Paulo). Ela escolheu conhecer a experiência da
gestão estadual de Sergipe, com a Descrição da elaboração
do Plano Estadual de Prevenção, Controle e do Tratamento
do sobrepeso e obesidade.
A visita à experiência de Aracaju possibilitou à Ana o
diálogo com professores (Profª Dra. Andhressa Araújo
Fagundes e Profª Silvia Maria Voci) e egressos de Nutrição
(Leila Almeida Gomes) da Universidade Federal de Sergipe
(UFS), onde pôde conhecer os projetos desenvolvidos no
âmbito da qualificação da atenção nutricional no SUS.
Oportunizou-se também a visita à Área Técnica de
Alimentação e Nutrição (ATAN) do Estado de Sergipe, onde foi recebida pelo Coordenador, Ronaldo Cruz Silva em
uma conversa muito esclarecedora sobre a gestão das ações. Para ela, tomar conhecimento sobre outra realidade, o
esforço empenhado pelas áreas e o planejamento das ações para 2017 foi muito importante e compartilhará o que
aprendeu com os membros do grupo de pesquisa ao qual pertence (Laboratório de Segurança Alimentar e
Nutricional e Políticas Públicas/Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista) tornando as
discussões mais ricas.

Curso de Educação à Distância da Estratégia Amamenta e
Alimenta
Encerradas as inscrições do módulo I do curso de educação a distância da Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil. As inscrições se iniciaram a partir do dia 17/01/2017, mas já se encerraram devido à grande procura. Este
curso é uma iniciativa do Ministério da Saúde com o Instituto Fernandes Figueira - IFF- com o objetivo de atualizar os
profissionais de saúde na temática do aleitamento materno e alimentação complementar saudável, com a oferta de
200 vagas. O início das aulas está previsto para o dia 23/01/17. Outras edições do curso serão realizadas em 2017.
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família
(Resultado Parcial 2ª vig/2016 – 20.01.2017)

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 02/01/2017:

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.225.403

- 3.258.099 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que
representa 51,2% da meta de crianças de 6 a 59
meses.

- 64,4% de famílias acompanhadas:
• 7.231.977 famílias acompanhadas;
• Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com mais 0,8 pontos percentuais (p.p.);
• Em relação à 2ª vigência/2015, estamos com menos 4,8 p.p.;

- Em comparação com DEZEMBRO/2015,
estamos com menos cerca de 61 mil crianças de
6 a 59 meses suplementadas e menos 4,2 pontos
percentuais ao comparar o percentual de
cobertura.

- 354.882 gestantes localizadas:
•
•

Em relação à vigência passada, estamos com mais cerca de 432 gestantes;
Em relação à estimativa (484.182), estamos com 73,3% de gestantes localizadas;

- Estados que estão abaixo da cobertura média
nacional (51,2%): RJ, RS, SP, PR, PA, AM, MS, MA,
AP, BA, RR.

- Descumprimento na atual vigência:
• 44.081 crianças sem vacina em dia
• 1.103 gestantes sem acesso ao pré-natal

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial
referente ao dia 02/01/2017 por Unidade
Federativa

- Municípios:
• 02 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
• 112 municípios estão com menos de 30% de famílias acompanhadas;
• 104 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
Famílias a serem
Famílias
de
acompanha-das
acompanha-das acompanhamento

Resultado parcial 2ª vig/2016 – 20.01.2016
Famílias a serem
acompanha-das

Famílias
acompanha-das

Percentual de
acompanhamento

Diferença em
pontos
percentuais

AC

71.046

39.904

56,2%

74.320

41.009

55,2%

-1,0%

AL

337.124
315.694
53.752
1.397.153
878.621
79.242
160.209
274.587
776.293
926.915
118.760
152.466
745.134
401.420
876.490
345.513
330.391
688.804
285.292
90.452
38.414
345.963
109.828
216.098
1.195.674
112.605
11.323.940

201.208
210.180
23.791
986.965
650.108
30.234
91.834
173.177
546.499
684.703
67.169
93.021
475.047
294.912
615.310
233.241
235.698
331.287
195.229
38.197
20.889
182.326
76.442
153.529
660.867
78.740
7.390.507

59,7%

321.424

211.412

65,8%

66,6%
44,3%
70,6%
74,0%
38,2%
57,3%
63,1%
70,4%
73,9%
56,6%
61,0%
63,8%
73,5%
70,2%
67,5%
71,3%
48,1%
68,4%
42,2%
54,4%
52,7%
69,6%
71,0%
55,3%
69,9%
65,3%

323.941
55.853
1.419.182
856.410
68.086
149.827
272.607
791.066
898.136
114.885
147.714
763.202
412.472
883.383
352.055
319.021
652.260
283.357
85.467
42.357
325.809
105.141
217.745
1.177.880
111.803
11.225.403

216.794
26.557
1.003.635
649.267
18.938
84.144
166.503
541.717
646.851
58.705
82.885
500.209
294.996
601.925
247.127
221.709
272.840
188.096
35.722
19.887
175.502
70.093
143.961
637.516
73.977
7.231.977

66,9%
47,5%
70,7%
75,8%
27,8%
56,2%
61,1%
68,5%
72,0%
51,1%
56,1%
65,5%
71,5%
68,1%
70,2%
69,5%
41,8%
66,4%
41,8%
47,0%
53,9%
66,7%
66,1%
54,1%
66,2%
64,4%

6,1%
0,3%
3,3%
0,1%
1,8%
-10,3%
-1,2%
-2,0%
-1,9%
-1,8%
-5,5%
-4,9%
1,8%
-1,9%
-2,1%
2,7%
-1,8%
-6,3%
-2,1%
-0,4%
-7,4%
1,2%
-2,9%
-4,9%
-1,1%
-3,8%
-0,8%

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

UF

Meta
crianças 6 59 meses

Crianças de 6 a
59 meses
suplementadas

Percentual de
crianças
suplementadas

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

60.907
209.910
291.048
55.682
813.880
501.780
101.332
97.441
223.404
493.617
255.998
74.890
117.733
580.483
223.325
522.713
190.877
113.297
194.320
183.396
99.072
37.739
86.356
23.897
131.685
547.561
95.731

41.408
125.577
121.824
26.107
426.678
328.970
86.700
68.476
181.823
223.126
198.017
34.787
68.721
219.607
117.180
387.979
105.806
38.866
31.492
115.757
56.678
18.363
14.549
17.457
90.517
135.771
73.972

68,0%
59,8%
41,9%
46,9%
52,4%
65,6%
85,6%
70,3%
81,4%
45,2%
77,4%
46,5%
58,4%
37,8%
52,5%
74,2%
55,4%
34,3%
16,2%
63,1%
57,2%
48,7%
16,8%
73,1%
68,7%
24,8%
77,3%

Solicitamos apoio das Referências Estaduais no contato com as Secretarias Municipais de Saúde para realizarem
atualização dos dados cadastrais (em especial nome, telefone e e-mail do Coordenador Municipal do SISVAN),
com vistas a facilitar a comunicação com os municípios.
Na última tentativa de contato com os Coordenadores Municipais do SISVAN, foram identificadas diversas pessoas
que não exerciam mais essa função, mas ainda continuavam cadastrados como tal no sistema.
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Reuniões e Agendas Estratégicas
CGAN participa
de oficina de Alinhamento Intersetorial do
Programa Criança Feliz
Entre os dias 23 e 25 de janeiro, irá ocorrer na cidade de Brasília, uma oficina com o objetivo de abordar a
ação intersetorial na operacionalização do Programa Criança Feliz nos estados e municípios. O encontro contará com
a participação de representantes de todos os Estados do país, que após a pactuação, serão convocados a formarem
os Comitês Gestores Estaduais do Programa Criança Feliz, contando com representantes da Saúde, Educação,
Assistência Social, Justiça e Cultura.

Videoconferência sobre a implementação da Estratégia NutriSUS
para os municípios dos Estados do Acre e Piauí
Dando seguimento nas capacitações programadas para a implementação da Estratégia de fortificação da
alimentação infantil com micronutrientes em pó – NutriSUS, nos dias 24 de janeiro, às 15 horas (horário de
Brasília) e 26 e 27 de janeiro, às 9 horas da manhã, respectivamente, serão realizadas as videoconferências com os
representantes municipais e das Coordenações Estaduais de Alimentação e Nutrição dos Estados do Acre e Piauí.

Espaço dos Estados

Distrito Federal institui Política de
Agroecologia e Produção Orgânica
Foi publicada nesta quarta-feira (11/01), a Lei 5801/2016
que institui, no Distrito Federal, a Política Distrital de Agroecologia e
Produção Orgânica do Distrito Federal (PDAPO/DF).
De autoria do Poder Executivo e da deputada distrital Luzia
de Paula (PSB), a lei tem por objetivo promover e incentivar o
desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica locais,
com ações voltadas prioritariamente à agricultura familiar, aos
agricultores urbanos e aos povos e comunidades tradicionais.
A manutenção das áreas rurais do DF é um dos principais
objetivos da lei. “Ao criar uma política local, tratamos todos da
cadeia produtiva com a mesma importância. Geramos emprego e
renda e damos condição de os produtores continuarem em suas
terras”, explica a gerente de Agricultura Orgânica e Agropecuária
Sustentável da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural, Juliana Viana. Segundo ela, é possível
inclusive evitar o parcelamento irregular das terras.
A lei estabelece os critérios para a atividade rural sem o uso de agrotóxicos e de acordo com os ciclos do
Cerrado. O padrão de cultivo estimulado tem possibilidade de expansão na região da Bacia do Descoberto, em
Brazlândia. Lá, as áreas são de pequeno porte, em geral voltadas para subsistência.
A Política Distrital de Agroecologia e Produção Orgânica também é um mecanismo para combater a escassez
hídrica e a destruição de mananciais, porque reforça a premissa de que a produção deve estar em harmonia com o
solo e os recursos naturais.
Segue o link da lei na íntegra: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=335394
Fonte: http://www.ideiasnamesa.unb.br/index.php?r=noticia/view&id=2285
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Saiu na Mídia

Mais orgânico na mesa do brasileiro em 2017

Soma de inovação e tradição em prol do meio ambiente, de relações justas no trabalho e de qualidade de
vida para todos, a produção de alimentos orgânicos no Brasil tem tudo para colher ótimos resultados em 2017.
Segundo levantamento feito pela Coordenação de Agroecologia (COAGRE) da Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo (SDC), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a
área de produção orgânica no país pode ultrapassar os 750 mil hectares registrados em 2016, impulsionada,
principalmente, pela agricultura familiar.
Segundo a COAGRE, houve um salto de 6.700 mil unidades (2013) para aproximadamente 15.700 (2016). Ou
seja, em apenas três anos, foi registrado mais do que o dobro de crescimento deste tipo de plantio em solo
brasileiro. No ranking das regiões que mais produzem alimentos orgânicos, o Sudeste fica em primeiro lugar,
totalizando 333 mil hectares e 2.729 registros de produtores no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO).
Na sequência, as regiões Norte (158 mil hectares), Nordeste (118,4 mil), Centro-Oeste (101,8 mil) e Sul (37,6 mil).
Hoje, cerca de 75% dos produtores cadastrados no CNPO são agricultores familiares. “Interessante notar que o
número de unidades de produção é cada vez maior e está se espalhando por quase todas as regiões do Brasil, o que
indica que os agricultores familiares reconhecem na agroecologia e na produção orgânica uma maneira de
comercializar alimentos, com valor agregado, e que, ao mesmo tempo, são produzidos sem o uso de insumos
agroquímicos, constituindo uma opção mais segura para o agricultor, para o consumidor e para o meio ambiente”,
analisa Sylvia Wachsner, coordenadora do Centro de Inteligência em Orgânicos (CI Orgânicos), mantido pela
Sociedade Nacional de Agricultura (SNA).
Responsável pelo incremento do número de agricultores familiares voltados para a produção orgânica, o
Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) tem com objetivo fortalecer a produção agrícola de
base agroecológica e orgânica, além de ampliar a oferta e o consumo de alimentos saudáveis, apoiar o uso
sustentável dos recursos naturais e disseminar o conhecimento em agroecologia, de forma a promover a melhoria
da qualidade de vida da população brasileira do campo e das cidades.
Para isso, o Plano previu a implementação de amplo conjunto de iniciativas, programas e projetos de apoio à
transição agroecológica e à produção orgânica no país, executado por cerca de 15 instituições públicas federais. “O
primeiro PLANAPO, de 2013 a 2015, contribuiu para o crescimento da produção de orgânicos. No segundo PLANAPO,
que vai até 2019, pelo menos mais oito mil agricultores familiares devem se cadastrar por meio de projetos apoiados
pela Sead”, destaca Suiá Kafure da Rocha, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.
Fonte: http://www.ideiasnamesa.unb.br/index.php?r=noticia/view&id=2284
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Desnutrição volta assolar aldeias indígenas de Mato Grosso do Sul
O fantasma da desnutrição volta a "assombrar" o território indígena em Mato Grosso do Sul. Em
acampamentos Guarani e Kaiowá de Kurusu Ambá (Coronel Sapucaia) e Pyelito Kuê (Iguatemi), segundo matéria
publicada nesta quinta-feira (19) pelo jornal O Progresso, de Dourados (MS). De acordo com a reportagem,
lideranças afirmam que centenas de crianças já apresentam quadro de desnutrição por falta de alimentos e água
potável. A cesta básica estaria atrasada desde novembro e água, só de açude.
O guarani kaiuá Elizeu Lopes, disse ao jornal que a Funai alega insuficiência de recursos por parte da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), não havendo previsão de distribuição de cestas básicas para
nenhum acampamento indígena no estado. Elizeu Lopes alertou que as famílias pedem socorro. "A gente divide o
pouco que se tem, mas quando não há nada, as crianças dormem para esquecer a fome. Nós bebemos água em
açudes, junto com o gado, que é melhor tratado no Brasil do que seres humanos", destaca.
Segundo o guarani, mais de 200 crianças estariam com desnutrição. Ele afirma que cerca de 20 delas chegam
a estar acamadas.
No final de março de 2016, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea) recomendou aos órgãos envolvidos nesta questão que retomassem com urgência a distribuição de
alimentos para os acampamentos indígenas dos povos Guarani e Kaiowá do cone sul do Mato Grosso do Sul (MS). A
região concentra 52 acampamentos indígenas. No final de agosto, o Consea enviou uma missão ao Cone Sul do
estado do Mato Grosso do Sul onde, durante cinco dias, constatou as dificuldades vividas pelas comunidades
indígenas da etnia Guarani Kaiowá.
Desnutrição crônica
O professor da Faculdade Intercultural Indígena da
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Neimar
Machado de Souza, explica que nessas comunidades, 42% das
crianças, menores de cinco anos, sofrem de desnutrição crônica,
apresentando baixa estatura e peso para a idade, conforme o
relatório da Rede Internacional de Informação e Ação pelo Direito
Humano à Alimentação (FIAN 2016).
O professor explica ainda que as causas dessa crise
decorrem do fato que estas e outras comunidades indígenas enfrentam histórico abandono e racismo institucional.
"A não demarcação dos territórios também afeta diretamente as duas áreas. Medidas paliativas foram tomadas em
2005, quando houve redução, mas não a reversão nos casos de desnutrição. Faltam políticas públicas", destacou,
observando que as crianças para terem acesso a escola precisam andar todos os dias mais de 20 quilômetros.
"O Brasil tem 1.113 terras indígenas, das quais 654 aguardam atos administrativos do Estado para terem
seus processos demarcatórios finalizados. Este número corresponde a 58,7% do total das terras indígenas do país",
explica. A reportagem relata que entrou em contato com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) que disse
que iria enviar uma nota ainda nessa semana sobre o caso.
A Conab disse que entregou 200 cestas básicas nas duas comunidades nos dias 1º e 2 de dezembro.
"Existem, em nossa Unidade Armazenadora em Campo Grande, 4 etapas de 1.400 cestas destinadas à Funai em
Ponta Porã, responsável pelos acampamentos em questão. As cestas estão à disposição dos parceiros da Ação de
Distribuição de Alimentos (ADA). A Conab ressaltou apenas que não há, no momento, previsão de repasse
orçamentário e financeiro por parte da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan/MDSA) para
custeio operacional da Ação de Distribuição de Cestas de Alimentos.
Fonte:
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/desnutricao-volta-assolar-aldeiasindigenas-de-mato-grosso-do-sul
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Sobrepeso afeta quase 60% da população latino-americana,
dizem agências da ONU
Enquanto a fome e a desnutrição diminuem, o sobrepeso e a obesidade
têm aumentado de forma preocupante na região da América Latina e Caribe,
afetando principalmente mulheres e crianças. A conclusão é de novo relatório
“Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e Caribe”,
publicado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO) e pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).
A obesidade e o sobrepeso têm aumentado em toda a América Latina e
Caribe, com um impacto maior nas mulheres e uma tendência de crescimento
nas crianças, alertaram nesta quinta-feira (19) a Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS).
De acordo com o novo relatório conjunto “Panorama da Segurança
Alimentar e Nutricional na América Latina e Caribe” , cerca de 58% da
população latino-americana e caribenha está com sobrepeso, em um total de 360
milhões de pessoas.
Com exceção de Haiti (38,5%), Paraguai (48,5%) e Nicarágua (49,4%), o sobrepeso
afeta mais da metade da população dos países da região, sendo que Chile (63%),
México (64%) e Bahamas (69%) tiveram as taxas mais altas. No Brasil, o índice fica em torno de 35%.
Já a obesidade afeta 140 milhões de pessoas, 23% da população regional, enquanto as maiores prevalências
são observadas em todos os países do Caribe: Bahamas (36,2%), Barbados (31,3%), Trinidad e Tobago (31,1%) e
Antígua e Barbuda (30,9%). No Brasil, é de cerca de 20%. O aumento da obesidade afeta de forma desproporcional
as mulheres: em mais de 20 países da América Latina e Caribe, a taxa de obesidade feminina é 10 pontos percentuais
superior à dos homens.
Segundo a representante regional da FAO, Eve Crowley, as taxas alarmantes de sobrepeso e obesidade na
região devem chamar a atenção dos governos para a criação de políticas que abordem todas as formas de fome e
má nutrição, vinculando segurança alimentar, sustentabilidade, agricultura, nutrição e saúde.
A diretora da OPAS, Carissa F. Etienne, explicou que a América Latina e Caribe enfrenta uma dupla carga da
má nutrição que deve ser combatida com uma alimentação balanceada que inclua alimentos frescos, saudáveis,
nutritivos e produzidos de forma sustentável, além de abordar os principais fatores sociais que determinam a má
nutrição como, por exemplo, a falta de acesso a alimentos saudáveis, a água e saneamento, assim como a educação,
saúde e programas de proteção social.
O relatório indicou que um dos fatores que explica o aumento da obesidade e o sobrepeso é a mudança nos
padrões alimentares. O crescimento econômico, o aumento da urbanização, da renda média das pessoas e a
aproximação da região aos mercados internacionais reduziram o consumo de pratos tradicionais e aumentaram o de
produtos ultraprocessados.
Para mudar esse quadro, a FAO e a OPAS sugerem promover sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis
que unam agricultura, alimentação, nutrição e saúde.
Os países devem fomentar a produção sustentável de alimentos frescos, seguros e nutritivos, garantindo a oferta, a
diversidade e o acesso, principalmente da população mais vulnerável. Isso deve ser complementado com educação
nutricional e advertências para os consumidores sobre a composição nutricional dos alimentos ricos em açúcar,
gordura e sal.

Acesse a notícia na íntegra: Fonte: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1999
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Tem alguma Experiência em Educação Alimentar e
Nutricional?
Este post é para você que realizou seu trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, dissertação de
mestrado ou tese de doutorado que teve como tema central a Educação Alimentar e Nutricional.
A rede Ideias na Mesa está realizando chamada de envio de trabalhos acadêmicos desta temática para
compor a seção de Trabalhos da Biblioteca do site. O objetivo é criar um grande acervo de quem pensa, pesquisa e
estuda EAN!
Por isso, convidamos a todos que enviem seus trabalhos para compor esta rica seção. Pra maiores
informações sobre a inscrição acesse o link: http://ideiasnamesa.unb.br/index.php?r=post/view&id=735
Fonte: http://ideiasnamesa.unb.br/index.php?r=post/view&id=735

Calendário
Próximos eventos e Datas Importantes
Janeiro
02.01 - Dia do Sanitarista
02.01 - Dia Nacional da Abreugrafia
04.01 - Dia do Hemofílico
19.01 - Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional
20.01 - Dia do Farmacêutico
24.01 - Dia da Previdência Social
30.01 - Dia da Não Violência
último domingo - Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase

Frase da Semana: Por mais longa que seja a caminhada, o mais importante é dar o primeiro passo.

Aniversários do Mês
Rosângela – 03/01
Marcela – 04/01
Ana Luísa – 31/01

