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Suplementos alimentares ganham regulamentação
inédita
Os suplementos alimentares passaram a contar com uma
regulamentação específica. A Diretoria Colegiada (Dicol) da Anvisa aprovou,
nesta terça-feira (17/7), um novo marco regulatório para esses produtos, que
podem conter em sua composição diferentes nutrientes, substâncias
bioativas, enzimas e probióticos. Para começar a valer, o regulamento
precisa ser publicado no Diário Oficial da União, o que deverá ocorrer na
próxima semana.
A nova regulamentação contribuirá para o acesso dos consumidores
a suplementos alimentares seguros e de qualidade e ajudará a reduzir a
assimetria de informações existente nesse mercado, especialmente no
tocante à veiculação de alegações sem comprovação científica.
Uma Resolução de Diretoria Colegiada (RDC), que será publicada nos
próximos dias no Diário Oficial da União (DOU), trará os requisitos sanitários
gerais destes produtos, incluindo regras de composição, qualidade,
segurança e rotulagem. Além disso, a Anvisa também publicará uma
Instrução Normativa (IN), que trará a lista dos ingredientes permitidos e das
alegações autorizadas. Essa IN, que será atualizada periodicamente, também
estabelecerá limites mínimos e máximos para cada substância, de acordo
com grupo populacional, como crianças, gestantes e lactantes.
Junto com essas normas, a Agência também publicará uma RDC que
trata sobre aditivos e coadjuvantes de tecnologia permitidos para estes
produtos, além de uma RDC sobre estudos necessários para comprovar a
segurança e a eficácia dos probióticos (micro-organismo vivo que, quando
administrado em quantidades adequadas, confere um benefício à saúde do
indivíduo).
As empresas terão cinco anos para adequarem os produtos que já
estão no mercado à nova norma. Somente após a publicação das novas
normas no Diário Oficial da União é que será concretizada a mudança
proposta e começará a contagem do prazo. No entanto, os suplementos
alimentares novos já deverão ser comercializados de acordo com as novas
regras.
Debate
Antes de regulamentar o tema, a Anvisa realizou diversas reuniões
com os setores interessados no tema. Também considerou a opiniões,
críticas e sugestões da sociedade civil e entidades por meio de seis consultas
públicas.
Texto: ANVISA
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-07/suplementos-alimentares-ganhamregulamentacao-inedita
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Índice de Qualidade - IQCOSAN
A alimentação e nutrição no ambiente escolar tem por objetivo
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos
alimentares saudáveis dos escolares, por meio de ações de educação
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que garantam as
necessidades nutricionais durante o período letivo, de acordo com o
artigo 4º da Lei 11.947 de 2009. Neste contexto, os cardápios
elaborados para o programa representam uma importante estratégia
para a consolidação de hábitos alimentares saudáveis aos escolares.
Os instrumentos de análise de cardápio verificam a qualidade
dos planos alimentares elaborados. Para uma avaliação adequada, fazse necessária a utilização de indicadores quanti e/ou qualitativos que
possibilitem a análise da qualidade global das refeições planejadas.
Diante disso, para analisar qualitativamente os cardápios da
alimentação escolar elaborados no âmbito do programa, criou-se uma
ferramenta de análise denominada como Índice de Qualidade da
Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (IQ COSAN).
O principal objetivo do IQ COSAN é a padronização das análises
dos cardápios, não somente por todos que atuam no âmbito da
alimentação e nutrição no ambiente escolar, que desejam verificar se
os cardápios elaborados atendem às diretrizes do Programa e aos
pilares de uma alimentação adequada e saudável.
O instrumento de avaliação qualitativa de cardápios da
alimentação escolar – IQCOSAN e o manual para sua utilização
encontram-se disponíveis no site do FNDE, no seguinte link:
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-area-paragestores/ferramentas-de-apoio-ao-nutricionista.

Saiu nas Redes Sociais do Ministério
da Saúde
Suplementos alimentares ganham regulamentação. Entenda:
http://www.blog.saude.gov.br/n6ugke

Guia Alimentar: 10 passos simples para uma alimentação
saudável: http://www.blog.saude.gov.br/bdr1as #Saúde

Final de semana é bom para organizar a casa e a rotina. Por
isso, já confere no Blog da Saúde como preparar uma marmita
rápida
e
saudável
para
a
semana
toda!
http://www.blog.saude.gov.br/lquak9 #marmita
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Reunião do Comitê Executivo do Edital de Pesquisas sobre Ciência de Dados
No dia 20 de julho, representantes do Ministério da Saúde (Fiocruz,
Decit/SCTIE, CGAN, Saúde da Criança e Saúde da Mulher/SAS), CNPq, Confap e
Fundação Bill e Melinda Gates reuniram-se para a seleção final dos projetos a
serem financiados pelo Grand Challenge Explorations em Ciência de Dados, com
foco em saúde materna, saúde infantil e nutrição.
O edital busca selecionar pesquisas que utilizarão grandes bases de dados
nacionais integradas, incluindo os sistemas de informação em saúde, os inquéritos
nacionais, as grandes coortes nacionais e outras fontes de dados (o chamado “Big
Data”), com técnicas que vão de análises estatísticas e georreferenciamento a
modelos preditivos com inteligência artificial. Foram apresentadas 226 propostas
de pesquisa para a chamada, que foram previamente avaliadas por especialistas
brasileiros e norte-americanos e as propostas mais bem avaliadas foram
encaminhadas para a avaliação final do Comitê Executivo.
Na reunião, foram avaliados e selecionados doze projetos em temáticas
variadas para financiamento por esta primeira chamada e deve se seguir uma nova
chamada para novas demandas com as bases de dados, por meio de recursos do
Ministério da Saúde, CNPq, FAPs e Fundação Gates e com apoio técnico do Centro
de Pesquisa de Dados e de Conhecimento para a Saúde (Cidacs – Fiocruz/UFBA).

Por que os atuais rótulos de alimentos não funcionam (e o que é preciso
mudar)
No Brasil, como em muitos países, a indústria é obrigada a informar no rótulo de produtos alimentícios com
mais de um ingrediente qual é o seu teor em nutrientes críticos para doenças crônicas, como obesidade, diabetes e
doenças do coração, entre outras. Também é obrigatória a lista dos ingredientes utilizados na manufatura dos
produtos. Infelizmente, a tabela nutricional obrigatória nos rótulos dos alimentos é de difícil compreensão, não
permitindo ao consumidor saber se um produto tem excesso de sódio ou de gordura saturada. No caso do açúcar, a
situação é pior, pois seu teor sequer precisa ser informado.
A lista de ingredientes impressa nos rótulos poderia ser bastante útil, na medida em que esses deveriam ser
relacionados em ordem de sua contribuição (em
gramas) para o produto. Mas, o usual tamanho
diminuto das letras torna a leitura da lista impossível
para a maioria dos consumidores. Além disso, o uso
pela indústria de diferentes tipos de açúcar (açúcar
refinado, açúcar mascavo, dextrose etc.) acaba
frequentemente retirando este ingrediente das
primeiras posições na lista, mesmo no caso de
produtos com muito açúcar. A lista tampouco é clara
quanto ao número e tipo de aditivos utilizados no
produto.
Não surpreende, portanto, que seguidas
avaliações da rotulagem nutricional de produtos
alimentícios evidenciem sua virtual inutilidade como
instrumento de promoção da saúde.
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Diante das limitações do sistema vigente, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), órgão
responsável pelas regras de rotulagem no Brasil, desencadeou um processo de consultas para tornar obrigatória a
inserção de informações diretas sobre o teor de nutrientes críticos na parte frontal dos rótulos dos produtos.
Pesquisadores, profissionais de saúde e organizações de defesa do consumidor foram unânimes em
recomendar à agência a adoção de um sistema de rotulagem conhecido como 'alertas nutricionais'. Este modelo,
implantado no Chile em 2016, aprovado no Peru este ano, e em consideração no Uruguai, Canadá, Israel e outros
países, obriga que produtos com conteúdo excessivo de nutrientes críticos exibam, na parte frontal do rótulo,
advertências em formato de octógonos ou triângulos, com indicações do tipo 'Alto em açúcar', 'Alto em sódio' e 'Alto
em gordura saturada'.
O sistema de 'alertas nutricionais' induz os consumidores a evitar produtos com advertências e as indústrias a
reformular os seus produtos (ou, sendo impossível a reformulação, a rever o portfólio da sua produção, por exemplo,
trocando refrigerantes por água mineral). Outra vantagem do sistema de advertências é tornar a publicidade de
produtos não saudáveis extremamente difícil. Avaliações realizadas no Chile e simulações conduzidas no Brasil e em
outros países confirmam o impacto positivo dos 'alertas nutricionais' e sua superioridade sobre outros sistemas de
rotulagem frontal.
Representantes da indústria de alimentos, inicialmente favoráveis a trazer para a frente dos rótulos
informações tão confusas quanto aquelas que caracterizam o sistema vigente, optaram por recomendar à Anvisa o
'semáforo nutricional'. De acordo com este sistema, produtos com conteúdo elevado de nutrientes críticos trariam
círculos pintados de cor vermelha e preenchidos com o nome dos nutrientes em excesso, o que lembraria o sistema
de 'alertas nutricionais'. Mas, e esta diferença é essencial, produtos com conteúdo menos elevado de um nutriente
crítico apresentariam um círculo amarelo para este nutriente e produtos com conteúdo ainda menor apresentariam
um círculo verde. Assim, produtos como refrigerantes e 'gelatinas' teriam um círculo vermelho, para açúcar, e dois
círculos verdes, para sódio e gordura saturada. Já refrigerantes e 'gelatinas' adoçados com edulcorantes artificiais
teriam três símbolos verdes. Não é difícil entender porque a preferência da indústria pelo 'semáforo nutricional'.
Ou seja, o semáforo é uma ótima ferramenta de marketing para fazer com que produtos não saudáveis
pareçam mais saudáveis. A indústria sabe disso e, na tentativa de fornecer mais evidências para apoiar o semáforo,
tem pressionado com sucesso a prorrogação da TPS (Tomada pública de subsídios), iniciada pela Anvisa.
A agência, no início de junho, em um processo democrático e que incluiu todos os atores envolvidos na discussão
de aprimoramento da rotulagem nutricional, acatou o comprovadamente eficiente modelo de alertas nutricionais e
disponibilizou o Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório para que especialistas e a população em geral
pudessem opinar sobre o assunto.
Agora, mais do que nunca, é fundamental nos organizarmos para que o processo de consulta da Anvisa leve o
Brasil a se alinhar com outros países
onde o interesse da Saúde Pública
prevalece sobre os lucros imediatos
das empresas.
Participe da tomada pública
de subsídios da Anvisa e peça por
informações claras e diretas nos
rótulos dos alimentos.
Por Neha Khandpur e Carlos A. Monteiro. Neha
Khandpur é pesquisadora associada do Núcleo de
Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da
USP e Carlos A. Monteiro é professor titular do
Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde
Pública da USP.
Disponível
em:
https://www.huffpostbrasil.com/alianca-pelaalimentacao-adequada-e-saudavel/por-que-osatuais-rotulos-de-alimentos-nao-funcionam-e-oque-e-preciso-fazer-para-muda-los_a_23476343/
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Estou Grávida! E agora? O peso passa a ser um problema?
Sabe quando a gente está acima do peso e pensa “ah, como eu queria passar essas
gordurinhas para alguém”? Pois é, isso é possível na gestação e não descobri isso da melhor
forma. A explicação foi dada pela nutricionista da equipe de Saúde da Família que me
atendeu na última consulta de pré-natal. E por que fui parar na sala dela? Porque estou
beirando a linha do sobrepeso, ali no limite mesmo e preciso me cuidar.
No texto anterior da série Estou grávida! E agora?, eu contei que meu peso estava
aumentando um pouco além do esperado e eu precisava observar este aumento e ter mais
cuidado com a alimentação.
Acontece que, na prática, isso não é tão fácil – especialmente quando a fome que
sinto é muito, muito grande. Isso varia de grávida pra grávida. Algumas ganham pouquíssimo
peso durante os meses de gestação. Outras aumentam os números da balança além da
conta. Por isso, lá na Caderneta da Gestante tem um gráfico para que os profissionais acompanhem este ganho de
peso. Ele não pode ser exagerado e nem muito baixo, porque faz mal tanto para a mãe quanto para o bebê. O ganho
de peso é normal, mas tudo tem limite, não é mesmo?
No meu caso, quando engravidei, estava num peso ideal para minha altura, do jeito que tinha que ser. Mas os
exageros na alimentação (especialmente no primeiro trimestre) me levaram a
engordar, até o dia de hoje, pouco mais de 15 quilos. Assim, a profissional de saúde
me chamou a atenção na penúltima consulta e, como mesmo assim não consegui
frear este ganho excessivo, desta vez fui encaminhada para a nutricionista. Depois de
olhar todos os meus exames mais recentes e me parabenizar por estarem todos como
o esperado, a profissional de saúde que me atendeu, fez os cálculos e me alertou
sobre o problema de peso e que isto pode alterar meus próximos exames e a pressão
arterial, por exemplo.
Dieta na gestação
Na sala da nutricionista, isso foi confirmado. Estou iniciando o terceiro trimestre e é agora que o bebê vai crescer
mais e ganhar peso. Por isso, é agora que eu provavelmente engordaria mais. Contudo, como estou perto do
sobrepeso, terei que seguir uma dieta desenvolvida especialmente para mim, de acordo com minhas necessidades.
Agora, é buscar seguir tudo direitinho.
Como comecei explicando, o objetivo é me alimentar melhor para não ganhar mais tanto peso. O bebê vai
continuar crescendo e se desenvolvendo normalmente, apenas compartilhando o meu peso excedido. Porém, a partir
de agora com maior controle para que seja dentro do esperado. Dessa forma, nós dois ficaremos bem. E, veja como
são as coisas: o pequenino nem nasceu e já está ajudando a mamãe, contribuindo com minha saúde.
Pré-natal odontológico
Fora este pequeno probleminha do peso, que espero ser resolvido (e só depende de mim), a gestação segue
tranquila. Fui encaminhada também para o pré-natal odontológico. Se você está grávida, já viu esta parte em sua
Caderneta? Bem, eu estava sentindo as gengivas sensíveis e pedi a consulta. Muito gentil, a dentista me contou que a
sensibilidade é comum na gestação. Meus dentes estavam todos bem, mas ela quis fazer uma limpeza pra garantir
ainda mais a saúde bucal. Fiquei tão feliz por isso, porque apesar de não ter problema nenhum, eu fiz algo preventivo.
A saúde bucal da mãe pode comprometer a saúde do bebê. Por isso, nossa boca tem que estar muito bem cuidada
também. Infecções na boca podem levar até mesmo a um parto prematuro, sabia? Eu estou longe desse mal. Com a
barriga gigante, entro para a 31ª semana. Sigo nas consultas e estou sempre ansiosa pela próxima, porque posso ouvir
o coração do bebê. É lindo. Parece sempre uma novidade! O Lauro, o futuro papai, também ansioso, me acompanha
em todas e divide comigo essa emoção. Falta pouco agora. É difícil conter a vontade de que este bebê esteja logo entre
nós!
Fonte (adaptado): Blog da Saúde
Discponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53433-estou-gravida-e-agora-o-peso-passa-a-ser-um-problema
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Inscrições abertas para o curso sobre aleitamento materno e alimentação
complementar saudáveis!
As inscrições do curso sobre aleitamento materno e alimentação complementar saudáveis ‘módulo I’ estão
abertas. O período de inscrições será de 23/07 a 06/08.
O curso tem duração de quatro semanas, está previsto para começar no dia 30/07 e as inscrições serão
encerradas quando o número máximo de participantes for alcançado, então, inscreva-se assim que puder. Veja o passo
a passo para realizar a sua inscrição:
Para realizar a sua inscrição, digite: universus.saude.gov.br
No site, clique em Cadastro.
Atenção! Coloque o seu CPF como identificação de usuário (Login) e crie uma senha que seja fácil de
memorizar.
Preencha todos os campos e clique em “cadastrar esse novo usuário” na parte inferior da tela. Um e-mail será
enviado como confirmação do seu cadastramento. Após receber esse email, você deverá acessar o site UniverSUS e
clique em ENTRAR. Coloque o seu login e senha (os mesmos que colocou no cadastro). Ao clicar na logo do curso, será
solicitado o código de inscrição (AMA1#T32018).
Esse código só é necessário no primeiro acesso.
Lembre-se: o curso iniciará em 30/07 e terminará em 31/08. Bom Curso!

Espaço dos estados e municípios

Agosto Dourado 2018 - Agenda Única Mato Grosso #AGOSTODOURADOMT2018
Todos têm um papel a desempenhar para fazer da
amamentação a base de uma boa saúde e bem-estar para
a vida de mulheres e crianças no estado de Mato Grosso.
No Brasil, no dia 12 de abril de 2017, por meio da Lei
n. 13.435, foi instituído o Mês do Aleitamento Materno, no
mês de agosto, o Agosto Dourado, intensificando ações
intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a
importância do aleitamento materno, como: I - realização
de palestras e eventos; II - divulgação nas diversas mídias;
III - reuniões com a comunidade; IV - ações de divulgação
em espaços públicos e V - iluminação ou decoração de
espaços com a cor dourada.
Diversos municípios do MS terão programação
especial para sensibilizar a população sobre seu papel no
apoio ao aleitamento materno e a importância do tema.
Acesse
o
nosso
Mapa
de
Compromissos:
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1OiCBDdoeQkOy74_Obc76oGl_bOHVqNx
Realização: Equipe de Promoção do Aleitamento Materno e
Alimentação Complementar Saudável; Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde; Superintendência de Atenção à
Saúde; Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

Três intervenções que reduzem a obesidade infantil são projetadas para economizar
mais do que elas custam para ser implementadas
GORTMAKER et al., 2015
Em 2015, como resultado do trabalho desenvolvido no CHOICES (Childhood Obesity Intervention CostEffectiveness Study – é um projeto que está sendo conduzido na Harvard T.H. Chan School of Public Health com o
objetivo de identificar as intervenções mais custo-efetivas no combate à obesidade infantil para auxiliar na reversão
da epidemia de obesidade instalada nos Estados Unidos), foi realizada uma publicação avaliando sete intervenções
identificadas como estratégias potencialmente importantes no combate à obesidade infantil.
Com a utilização do modelo de microssimulação, a partir de revisões de evidência sistemática da efetividade,
custos e alcance estimados das intervenções sob cenários especificados de implementação, avaliou-se a custoefetividade pelo impacto na mudança do IMC, prevalência de obesidade, e custos de cuidados com a saúde
relacionados à obesidade durante 10 anos (2015-2025) caso essas intervenções fossem implementadas nacionalmente
nos Estados Unidos. Os custos foram calculados em dólares, sendo ajustados pelos índices de inflação cabíveis.
O modelo utilizou informações de grandes bases de dados
INTERVENÇÕES AVALIADAS
populacionais americanas como Census Bureau, National Health and
Nutrition Examination Surveys (NHANES), entre outros. Os efeitos
 Imposto de 1% a cada 30ml de bebidas
foram estimados utilizando a abordagem GRADE (Grading of
açucaradas;
Recommendations Assessment, Development, and Evaluation) e
 Eliminação do subsídio de publicidade
diretrizes do Cochrane Collaboration.
televisiva de comidas e bebidas
Três intervenções analisadas foram consideradas
nutricionalmente pobres voltadas para
crianças e adolescentes;
econômicas: taxação de bebidas açucaradas; eliminação do subsídio
 Rotulagem calórica dos menus de
para publicidade de alimento não saudável para o público infantil; e
restaurante
o estabelecimento de padrão nutricional para comida e bebida
 Implementação de padrão nutricional para
vendidas nas escolas fora as refeições planejadas. Essas intervenções
refeições escolares subsidiadas pelo
foram projetadas para prevenir 576 mil, 129,1 mil, e 345 mil casos de
governo federal;
obesidade infantil em 2025, sendo a economia para a sociedade para
 Implementação de padrão nutricional para
cada dólar gasto de US$30,78, US$32,53, e US$4,56,
todas as comidas e bebidas vendidas em
respectivamente.
escolas fora das refeições escolares
Houve grande diferença no alcance populacional projetado
subsidiadas
para as intervenções. Os maiores alcances ocorreram com
intervenções que afetariam a população como um todo, como o imposto sobre bebidas açucaradas e a rotulagem
calórica do menu de restaurante – ambas as quais poderiam alcançar 307 milhões de pessoas. O alcance da cirurgia
bariátrica foi o menor (4,9 mil pessoas), mesmo assumindo aumento expressivo no número de adolescentes
submetidos ao procedimento. O custo anual das intervenções foi mensurado tanto pelo custo por pessoa como pela
população alcançada. Diferenças entre as intervenções no custo por unidade de IMC reduzido variou mais que 2.000
vezes.
Eliminando o subsídio de publicidade de alimentos nutricionalmente pobres para crianças reduziria uma
unidade de IMC por US$0,66/pessoa, enquanto o aumento do acesso à cirurgia bariátrica reduziria uma unidade de
IMC por US$ 1.611. Embora também projetada para ser uma estratégia econômica quando se analisa a média do custo
efetivo (−US$ 4.675 milhões), a rotulagem calórica do menu de restaurante apresentou um intervalo de confiança
muito grande (−16.010; 6.284), ou seja, a imprecisão inerente ao resultado mensurado é grande o suficiente a ponto
de existir a probabilidade de ocorrer gastos efetivos no lugar de economia, o que é representado pela presença de
uma faixa considerável de valores positivos.
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Para a intervenção avaliada, esse
comportamento é justificado por causa da
grande incerteza existente sobre a redução
estimada de calorias por refeição pedida ou
comprada.
Conclusão e considerações: O foco
de ação dos gestores deveria ser a
implementação
de
intervenções
preventivas custo-efetivas, idealmente
aquelas que teriam maior impacto em nível
populacional. Especialmente atrativas são
intervenções que afetam tanto crianças
quanto adultos, pois se pode economizar no
custo com cuidados de saúde a curto prazo,
pela redução da obesidade no adulto e suas
consequências para a saúde, enquanto deixa
uma base para economia de longo prazo por
reduzir a obesidade na infância e na
adolescência (GORTMAKER et al., 2015).
Considerando a pesquisa e a busca
por intervenções custo-efetivas a serem
aplicadas na população brasileira, não se
pode esquecer que existe uma realidade
diferente no Brasil no que diz respeito ao sistema educacional e à política tributária. Assim, deve-se avaliar um estudo
dessa natureza com cautela visto que os parâmetros avaliados consideram estatísticas e previsões baseadas nos dados
americanos. Todavia, a ideia de realizar modelos de simulação semelhantes para análises de efetividade utilizando
parâmetros brasileiros é bastante interessante e pode apontar caminhos para a formulação e avanço de políticas
públicas.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO


Resultados baseados em um modelo de simulação que
incorpora uma faixa ampla de entradas. Mesmo
buscando a melhor evidência populacional disponível,
a habilidade de prever impactos precisos de todas as
intervenções modeladas foi limitada por incertezas
vinculadas a cada entrada e por inferências requeridas
para contruir o modelo.
 Cada intervenção foi modelada separadamente, o que
limitou a habilidade de estimar o efeito cumulativo
delas.
 Mesmo incorporando análises de incerteza no
modelo, existe evidência limitada que relaciona
diretamente as intervenções avaliadas a mudanças na
prevalência da obesidade em nível populacional.
 Sendo a obesidade o foco do estudo, não foram
incorporados progressos adicionais de saúde e
reduções de custo em serviço de saúde gerados com a
melhoria na dieta e na atividade física que foram
independentes das reduções no IMC.
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GORTMAKER, S. L. et al. Three Interventions That Reduce
Childhood Obesity Are Projected To Save More Than They Cost To
Implement. Health Aff. (Millwood), Bethesda, v. 34, n. 11, p. 193239, nov. 2015.
OMS, Organização Mundial de Saúde. Report of the Commission on
Ending Childhood Obesity. Implementation plan: executive
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Por Fernanda Fontes Cohen, estagiária em nutrição da
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Guia alimentar para crianças menores de 2 anos – Qual a proposta
apresentada na Consulta Pública?
O Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos está em consulta pública. Para promover a discussão,
a partir dessa semana, apresentaremos os 13 capítulos que compõem a nova proposta, que pode ser acessada
aqui.
Esta semana falaremos sobre os quatro primeiros capítulos: "Introdução", "O Guia Alimentar para
crianças menores de 2 anos como instrumento para promoção da segurança alimentar e nutricional", "Um
Guia Alimentar para as famílias de crianças menores de 2 anos" e "Princípios".
A Introdução apresenta o guia e reforça o compromisso do Ministério da Saúde com a promoção da
alimentação adequada e saudável, sendo a publicação de Guias Alimentares e a revisão deste Guia para
menores de 2 anos, uma forma de cumprir com esse compromisso. O Ministério da Saúde afirma sua
prioridade absoluta no desenvolvimento de estratégias para a promoção e a realização do Direito Humano à
Alimentação Adequada das crianças, considerando a especificidade e a relevância dos primeiros anos de vida
no desenvolvimento do ser humano. O texto reforça que o Guia será o documento oficial do Ministério da
Saúde alinhado ao Guia Alimentar para a População Brasileira, e apoiará a família no cuidado cotidiano da
criança; subsidiará ações de educação alimentar e nutricional em âmbito individual e coletivo no Sistema Único
de Saúde (SUS) e em outros setores e, será um instrumento orientador de políticas, programas e ações que
visem apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional das crianças brasileiras.
O capítulo seguinte “ O Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos como instrumento para
promoção da segurança alimentar e nutricional” relembra que a alimentação é um direito básico, garantido
pela Constituição Federal, e, para ser adequada e saudável deve ser baseada em alimentos in natura ou
minimamente processados, e respeitar hábitos e culturas regionais. O texto enfatiza também que são
necessárias políticas públicas e ações de vários setores para promover o acesso da população à alimentação
adequada e saudável e para auxiliar as pessoas a desenvolverem autonomia em suas escolhas.
Já o capítulo “Um Guia Alimentar para as famílias de crianças menores de 2 anos” apresenta por quem
o guia pode ser utilizado e a quem suas recomendações são destinadas. O guia pode ser utilizado por todas as
pessoas que participam do cuidado com a criança e as recomendações contidas no documento são válidas
para todas as crianças brasileiras. É ressaltado que, em casos de crianças que apresentem alguma doença, a
alimentação deve ser orientada por um profissional de saúde, que pode adaptar o Guia às condições da
mesma.
O capítulo “Princípios” apresenta os nove princípios norteadores do Guia: A saúde da criança é
prioridade absoluta; O ambiente familiar é espaço promotor da saúde; Os primeiros anos de vida são
importantes para a formação dos hábitos alimentares; Cuidar da criança é responsabilidade de todos; O acesso
a alimentos adequados e saudáveis e a informação de qualidade fortalece a autonomia das famílias; A
alimentação é uma prática social; A diversidade brasileira influencia a alimentação da criança; A alimentação
da criança é uma forma de promover sistemas saudáveis e sustentáveis; e
O estímulo à autonomia da criança contribui para o desenvolvimento de
uma relação saudável com a alimentação.
O que você achou sobre esses primeiros capítulos? Conta para
gente!
Se quiser ler a proposta completa e enviar sugestões ao Ministério
da Saúde, clique aqui A consulta pública estará aberta até o dia 25 de
agosto. Promova discussões em sua rede!
Na próxima semana falaremos sobre os capítulos “LEITE MATERNO:
O PRIMEIRO ALIMENTO”, “CONHECENDO OS ALIMENTOS” e “A CRIANÇA
E A ALIMENTAÇÃO A PARTIR DOS 6 MESES".
Acesse o link:
http://portalms.saude.gov.br/audiencias-e-consultas-publicas/43839-consulta-publica-n-4-guia-alimentar-para-criancas-menores-de-2-anos
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Monitoramento dos Programas
Suplementação de Vitamina A – parcial de 23/07/2018:
- 1.371.321crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 23,4% da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com julho de 2017, estamos com menos 718.389 crianças suplementadas e menos 9,7 pontos
percentuais.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (23,4%): DF, RJ, CE, MT, SP, RS, PA AC, RN, ES, PR, AL, PI, AP,
AM, MA, RO e SE.
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 23/07/2018 por Unidade Federativa.
UF

Meta
Crianças 6 - 59 meses

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

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
7.660
39.067
56.174
10.726
472.651
43.517
0
9.164
62.914
96.739
62.673
18.537
11.203
70.839
64.119
133.603
36.696
9.646
3.799
25.359
20.519
11.841
5.175
5.994
27.797
30.725
34.184
1.371.321

Cobertura
12,6%
18,6%
19,3%
19,3%
58,1%
8,7%
0,0%
15,8%
28,2%
19,6%
32,3%
24,8%
9,6%
12,2%
28,7%
25,6%
19,2%
17,0%
2,5%
13,8%
20,7%
31,4%
11,3%
27,4%
21,1%
9,6%
35,7%
23,4%

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

Como mudanças simples no rótulo dos alimentos podem combater a obesidade
Nenhum país, rico ou pobre, é imune ao rápido
aumento do excesso de peso e da obesidade entre adultos e
crianças. Mas alguns deles estão descobrindo que podem
combater essa tendência perigosa garantindo que seus
cidadãos obtenham informações claras sobre os mantimentos
que compram.
Os alimentos que as pessoas decidem consumir fazem
a diferença na quantidade de peso que elas ganham – o que,
por sua vez, pode influenciar a saúde a longo prazo. E suas
escolhas são influenciadas pelos chamados ambientes
alimentares onde os mantimentos são vendidos. As pessoas
são facilmente atraídas pela embalagem efusiva de alimentos
excessivamente processados que contêm um alto teor de
açúcar, sal ou gordura. Mas, da mesma forma, elas podem ser direcionadas para opções mais saudáveis por meio de
rótulos exigidos pelo governo que lhes informem claramente quais perigos podem estar escondidos dentro do pacote.
Para serem eficazes, esses rótulos precisam ser chamativos e instantaneamente legíveis. Nos EUA, os rótulos de
conteúdo nutricional são obrigatórios nos alimentos embalados, mas apenas na parte de trás. E é necessário contar
com certo grau de conhecimento sobre nutrição para compreender as gramas e porcentagens das quantidades diárias
recomendadas que eles expõem.
Muito mais úteis são os proeminentes sinais de pare em preto e branco que o Chile estipulou recentemente
para a parte frontal do pacote de alimentos embalados que contenham grandes quantidades de calorias, açúcar, sal
ou gordura. O Chile também restringe a publicidade e a venda desses produtos nas escolas e na TV.
A França é o primeiro país da UE a exigir rótulos na parte frontal da embalagem, e não apenas para os alimentos
que não são saudáveis. O país usa rótulos com um código de cores que caracteriza cinco níveis de qualidade nutricional,
variando de verde (grau A) a vermelho (grau E).
Além de orientar os consumidores na hora de escolher os alimentos, esses rótulos também incentivam os
fabricantes a elaborar produtos mais saudáveis. Evidências preliminares indicam que os rótulos com as cores do
semáforo exigidos pelo Equador na parte frontal da embalagem, por exemplo, estimularam essa mudança. Mais de
20% das empresas de alimentos de grande e médio porte do Equador anunciaram a reformulação de pelo menos um
produto que havia recebido o sinal vermelho.
Até mesmo o programa de rotulagem voluntária da Austrália, no qual os alimentos recebem de uma a cinco
estrelas para indicar seu valor nutricional relativo, incentivou algumas empresas de alimentos e bebidas a melhorar
suas ofertas. Estudos verificaram que os rótulos codificados por cores são mais eficazes que os rótulos só com texto
para orientar os consumidores na direção de alimentos saudáveis. E rótulos bem projetados afetam todos os
compradores, independentemente de serem ricos ou pobres, altamente escolarizados ou não, mostram outras
pesquisas.
Ainda são necessários indicadores mais abrangentes do grau em que os sistemas de rotulagem influenciam o
comportamento da indústria alimentícia e em que medida levam a uma melhoria na saúde pública geral. Mas as
evidências já sugerem que todos os países deveriam considerar a exigência de rótulos claros na parte frontal da
embalagem de alimentos. Entre os muitos que já seguem por este caminho estão Suécia, Bélgica, Finlândia, Cingapura,
Tailândia, Fiji e Ilhas Salomão. Esta não é uma medida severa nem um uso excessivo da autoridade governamental.
Fornecer aos consumidores as informações de que eles precisam para fazer escolhas alimentares que cuidam de sua
saúde é um esforço que vale a pena.
Fonte: Revista Exame
Disponível em: https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/como-mudancas-simples-no-rotulo-dos-alimentos-podem-combater-a-

obesidade/

PÁGINA 12

SEGUNDEIRA DA CGAN

Alimentos sem glúten são mais caros e (bem) menos saudáveis do que
convencionais, diz revista
Alimentos sem glúten ganham cada vez mais espaço nas prateleiras dos supermercados e na dispensa dos
brasileiros. Mesmo que apenas 1% da população seja celíaco - intolerante à proteína que é encontrada no trigo,
centeio, cevada e aveia -, as dietas "gluten free" são seguidas à risca por muitas pessoas que buscam uma alimentação
mais saudável. Porém, a revista francesa "60 millions de consommateurs" alertou que diversos produtos livres de
glúten podem não representar a saúde que muitas pessoas (não intolerantes à proteína) acreditam consumir.
Ao contrário do que se imagina, a maioria destes alimentos industrializados contém alta quantidade de
gordura, açúcar e outros aditivos químicos. De quebra, ainda tende a ser mais calórico do que o convencional.
A revista afirma que o "lucrativo negócio" do segmento vem gerando um interesse por parte das indústrias de
comercializar pães, bolos, biscoitos sem a famosa proteína, responsável por dar "liga" e maciez ao produto. O resultado
é que eles se multiplicaram, são mais caros e, em muitos casos, bem menos saudáveis que os "originais".
Além de pesar mais no bolso, a revista constatou que alguns produtos sem glúten são extremamente
transformados pela indústria, na tentativa de assemelhar o aspecto e o gosto aos convencionais. "No lugar da farinha
de trigo, os fabricantes utilizam farinha de arroz, associada à fécula e amidos. Mas, para substituir o glúten, que dá
elasticidade à massa e textura, eles acrescentam aditivos -- que poderiam ser evitados."
Um biscoito de cacau sem glúten, vendido na França, tem cerca de oito aditivos a mais do que um biscoito
tradicional e são mais calóricos. Já um pão sem glúten tem três aditivos que, se consumidos em dose alta, podem
causar inchaço e diarréia. "Este pão tem 40% mais calorias do que o tradicional", acrescentou a pesquisa.
A revista também alertou sobre o perigo de cortar o glúten da dieta de quem não é celíaco. Primeiro que banir
esta proteína impede o diagnóstico da própria condição e, segundo, esta dieta pode causar deficiências. Também não
custa lembrar que alimento livre de glúten não é sinônimo de alimento saudável.
O veredicto da revista é claro: se o glúten não te faz mal, você não precisa bani-lo da dieta. Viva ao pãozinho
francês (com glúten)!

“Em um supermercado francês,
um pacote de 400 gramas de espaguete
Barilla sem glúten custa cerca de 2
euros,
enquanto
o
espaguete
'tradicional' custa 80 centavos de euros
por 500 gramas

”

Fonte: Huffpost
Disponível
em:
https://www.huffpostbrasil.com/2018/07/18/alimentos-sem-gluten-sao-mais-caros-e-bem-menos-saudaveis-do-queconvencionais-diz-revista_a_23484674/?utm_hp_ref=br-homepage
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Reino unido avança contra publicidade de Junk Food para crianças
O Reino Unido está tomando uma série de medidas para combater a epidemia de obesidade infantil que assola
o país e pressiona o sistema de saúde local e impulsiona os gastos públicos. Dentre elas, o país europeu colocou em
vigor, no ano passado, uma regulação para impedir a publicidade de produtos alimentícios com índices altos de
gordura, açúcar ou sal direcionada a crianças em qualquer mídia.
Pela regra da Autoridade de Padrões de Mídia (ASA, na sigla em inglês), fundada em 1968, a publicidade de
junk food não pode ser veiculada em meios de comunicação com audiência igual ou superior a 25% de crianças e
adolescentes, até 16 anos. Isso inclui jornais, revistas, posters, cinemas, Internet, aplicativos e mídias sociais.
Agora, no início de julho foram divulgadas as primeiras decisões baseadas nas novas regras e que, segundo o
executivo-chefe da ASA, Guy Parker, indicam o extremo rigor com que o regulador pretende impor a lei.
A empresa Cadbury foi criticada por distribuir um livro de histórias online chamado “O Conto do Grande
Coelhinho da Páscoa”, que mostrava crianças à procura de ovos, juntamente com um pacote de atividades. O regulador
decidiu que ambos são ilegais pois direcionados a crianças. A marca, de propriedade da Mondelez, informou que
tomará a decisão como referência para o desenvolvimento de sua comunicação.
A marca de doces Chewits foi questionada pelo regulador por quatro posts no Facebook com os temas:
celebração de formatura escolar com Chewits; voltar para a escola com Chewits; celebrar o Dia de Roald Dahl [um
contador de histórias inglês] com guloseimas Chewits e o Mês das Bibliotecas Escolares Internacionais com Chewits.
O regulador ainda baniu o aplicativo do tipo “advergame” Squashies World, da fabricante de doces
Swizzels Matlow, em que os jogadores deveriam combinar pares da bala Squashies, jogando-as umas contra as outras.
A página inicial do aplicativo apresentava imagens de três produtos Squashies e os usuários que selecionaram a opção
“jogar” foram levados a uma animação com imagens de doces antropomorfizados.
A Swizzels argumentou que é necessário inserir uma data de nascimento para o aplicativo ser usado,
mas a ASA disse que o aplicativo tem “apelo significativo” para as crianças e que a empresa não demonstrou que as
crianças menores de 16 anos não representavam mais do que 25% do público, portanto, não foi adequadamente
direcionado. Com isso, a ASA demonstra que criar verificação de idade não é suficiente para justificar que determinado
não é consumido por menores de 16 anos.

Fonte: Criança e consumo
Disponível em: http://criancaeconsumo.org.br/noticias/reino-unido-publicidade-criancas/

