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Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição
realiza oficina para discussão de metas de redução
de açúcar em bebidas adoçadas
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/MS) organizou
reunião com o setor produtivo com o objetivo de conhecer os desafios
tecnológicos, discutir metodologias de análises e discutir metas de redução de
açúcar em bebidas adoçadas.
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 para
redução do teor de açúcar em alimentos industrializados.
Participaram da Oficina, representando o setor produtivo, as empresas
associadas à Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas
Não Alcoólicas (ABIR), a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas
Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados (ABIMAPI), a associação Viva
Lácteos e Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação (ABIA). A Oficina
também contou com a presença da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento
Social.
Na ocasião, o setor produtivo apresentou uma proposta de metas de
redução de açúcar para as subcategorias refrigerantes, néctares e bebidas
mistas, com base nos teores de açúcar das bebidas no mercado. As metas serão
avaliadas pela CGAN/MS e passarão por uma nova rodada de negociação para
posteriormente serem firmadas entre o Ministério da Saúde e as Associações do
Setor.
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Guia Alimentar da População Brasileira é tema de roda de
conversa
Lançar um novo olhar sobre o consumo dos alimentos e estimular hábitos saudáveis de alimentação. Os
participantes da roda de conversa sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, do Ministério da Saúde, puderam
nesta quinta (14) debater sobre esse tema e dividir experiências. O encontro aconteceu na tenda Alimentação
Saudável, do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), no X Congresso Brasileiro de Agroecologia, que vai até
esta sexta-feira (15).
O Guia Alimentar da População Brasileira, lançado em 2014, divide os alimentos por grau de processamento
como in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, incentivando uma alimentação
saudável e nutricional com foco na comida de verdade.
A analista de políticas sociais do Ministério da Saúde Helissa Moreira explicou que o debate é importante, pois
o consumo de alimentos industrializados aumentou muito nos últimos anos. De acordo com dados do relatório
Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2016, o sobrepeso
atinge 58% da população da América Latina e a obesidade, 23%.
“O que queremos é incentivar cada vez mais o consumo de alimentos in natura porque, além de cuidar da
saúde, a população adquire os produtos da agricultura familiar, o que valoriza o trabalho do homem no campo”,
afirmou.
Ao final do debate, alguns exemplares do guia foram sorteados. A estudante de Agronomia Caroline Marques,
do Piauí, contou que veio para o Congresso de Agroecologia 2017 buscar conhecimento. Ela disse que o guia que
ganhou no sorteio vai ajudá-la ainda mais no cuidado com a alimentação. “Na minha casa já planto alguns alimentos
orgânicos. A palestra me incentivou a continuar com uma alimentação saudável e a fazer o que eu gosto que é mexer
com a terra”.
Para a nutricionista Rafaela Miranda, de Brasília, discutir a
importância dos alimentos in natura para a população, em
especial para as crianças, “é fundamental para que tenhamos
adultos mais saudáveis”. ‘Hoje temos uma briga muito grande
com a indústria do alimento. A propaganda impacta o tempo
todo nós que somos da alimentação saudável. O guia alimentar
traz conhecimento pra todo mundo’.
Evento – A tenda Alimentação Saudável é organizada pela
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
(Caisan), coordenada pelo MDS. No espaço, serão promovidos
painéis, oficinas, rodas de conversa em parceria com Ministério do Meio
Ambiente, Ministério da Saúde, Consea, Emater-DF, Slow Food Brasil, CSA
Brasília, Fiocruz, UnB e Idec.
O Congresso de Agroecologia 2017 é a realização simultânea do VI
Congresso Latino-americano de Agroecologia, X Congresso Brasileiro de
Agroecologia e V Seminário de Agroecologia do Distrito Federal e Entorno.
Os eventos são promovidos pela Sociedade Científica Latino-americana
de Agroecologia (Socla) e Associação Brasileira de Agroecologia (ABAAgroecologia), organizados em Brasília por uma comissão formada por representantes da Embrapa, Universidade de
Brasília, Emater-DF, Secretarias de Estado do GDF (Seagri e Sedestmidh), Ibram e ISPN. Conta com o apoio de vários
ministérios, organizações e movimentos sociais. O evento é patrocinado por BNDES, Itaipu Binacional e Fundação
Banco do Brasil.
Fonte: MDS
Disponível em: http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/setembro/guia-alimentar-da-popoulacao-brasileira-e-tema-de-roda-deconversa
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ONU: após uma década de queda, fome volta a crescer no mundo
Após um declínio constante por mais de uma década, a fome no mundo está novamente em ascensão e, em
2016, afetou 815 milhões de pessoas ou 11% da população global. Os dados estão na nova edição do relatório anual
das Nações Unidas sobre segurança alimentar e nutricional, lançado na sexta-feira (15). O documento alertou
também que múltiplas formas de má nutrição ameaçam a saúde de milhões de pessoas em todo o mundo.
Esse aumento — de mais 38 milhões de pessoas em relação ao ano anterior — deve-se, em grande parte, à
proliferação de conflitos violentos e mudanças climáticas, revelou o estudo “The State of Food Security and Nutrition
in the World 2017” (O estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo em 2017).
De acordo com o estudo, cerca de 155 milhões de crianças com menos de 5 anos sofrem com atraso no
crescimento (estatura baixa para a idade), enquanto 52 milhões estão com peso abaixo do ideal para a estatura.
Estima-se que 41 milhões de crianças estejam com sobrepeso. A anemia entre as mulheres e a obesidade
adulta também são motivos de preocupação. Essas tendências são consequências não só dos conflitos e das
mudanças climáticas, mas também das profundas alterações nos hábitos alimentares e crises econômicas.
É a primeira vez que a Organização das Nações Unidas (ONU) realiza uma avaliação global sobre segurança
alimentar e nutricional após a adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, cujo objetivo é acabar
com a fome e com todas as formas de má nutrição até 2030, sendo essa uma das principais prioridades das políticas
internacionais.
O documento aponta os conflitos — cada vez mais agravados pelas mudanças climáticas — como um dos
principais motivos para o ressurgimento da fome e de muitas formas de má nutrição.
“Na última década, o número de conflitos tem aumentado de forma dramática e se tornaram mais complexos
e insolúveis pela natureza”, afirmaram os membros da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF), do Programa Mundial de Alimentos (PMA) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), em prólogo
conjunto publicado no relatório.
Os dirigentes da ONU dizem, ainda, que esse cenário não pode ser ignorado. “Não vamos acabar com a fome e
com todas as formas de má nutrição até 2030, a menos que abordemos todos os fatores que prejudicam a segurança
alimentar e a nutrição no mundo. Garantir sociedades pacíficas e inclusivas é uma condição necessária para
atingirmos esse objetivo”, declararam.
A fome atingiu algumas partes do Sudão do Sul por vários meses no início de 2017, e há um alto risco de que
ela possa se repetir, além de surgir em outros locais afetados pelo conflito, a saber, o nordeste da Nigéria, a Somália
e o Iêmen, observaram.
Especialistas indicam que, além da violência que sofrem algumas regiões, as secas ou inundações — ligadas
em parte ao fenômeno El Niño —, assim como a desaceleração econômica mundial, também colaboraram para o
agravamento mundial da segurança alimentar e da nutrição.
Fome e segurança alimentar
O número total de pessoas com fome no mundo é de 815 milhões:
– Na Ásia: 520 milhões
– Na África: 243 milhões
– Na América Latina e no Caribe: 42 milhões
Porcentagem da população mundial vítima da fome: 11%
– Ásia: 11,7%
– África: 20% (Na África Ocidental: 33,9%)
– América Latina e Caribe: 6,6%

Má nutrição em todas as suas formas
– Crianças menores de 5 anos que sofrem com atraso no crescimento
(estatura baixa para idade): 155 milhões;
– Desses, os que vivem em países afetados por distintos níveis de
conflitos: 122 milhões;
– Crianças menores de 5 anos que estão com o peso abaixo do ideal
para a estatura: 52 milhões;
– Número de adultos obesos: 641 milhões (13% do total de adultos
do planeta);
– Crianças menores de 5 anos com sobrepeso: 41 milhões;
– Mulheres em idade reprodutiva afetadas por anemia: 613 milhões
(cerca de 33% do total).

Impactos dos conflitos
– Das 815 milhões de pessoas que sofrem com a fome do planeta, 489 milhões vivem em países afetados por conflitos;
– A prevalência da fome nos países afetados por conflitos varia entre 1,4% e 4,4% a mais que em outros países;
– No contexto de conflitos agravados pelas condições de fragilidade institucional e ambiental, essa prevalência é de entre 11 e 18 pontos
percentuais a mais
– Pessoas que vivem em países afetados por crises prolongadas têm quase 2,5 mais chances de padecer com a subnutrição do que as que
vivem em outros lugares
Fonte: ONU
Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-apos-uma-decada-de-queda-fome-volta-a-crescer-no-mundo/
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Disponível o tutorial do Programa
Nacional de Suplementação de Ferro
(PNSF) no Ambiente UNIVERSUS
Com o objetivo de apoiar tecnicamente a gestão
municipal para a continuidade das ações do Programa
Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) para o controle
da anemia ferropriva no Brasil, já se encontra disponível no
ambiente UNIVERSUS em “TUTORIAIS” o “EAD do PNSF”.
O PNSF consiste na suplementação profilática de
ferro para todas as crianças de seis a 24 meses de idade,
gestantes ao iniciarem o pré-natal, independentemente da
idade gestacional até o terceiro mês pós-parto, e na
suplementação de gestantes com ácido fólico. A compra dos
suplementos de ferro destinados ao PNSF deve ser feita
junto ao planejamento do componente básico da assistência
farmacêutica.
Dessa forma, os municípios, o Distrito Federal e os
Estados (onde couber) serão responsáveis pela seleção,
programação, aquisição, armazenamento, controle de
estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos
suplementos de sulfato ferroso e ácido fólico do PNSF.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde

Obesidade entre jovens brasileiros quase dobra na última
década. Vamos reverter esse quadro? Confira as dicas:
http://www.blog.saude.gov.br/uy9ajg

A fome está batendo, né? Que tal seguir algumas dicas para
fugir do colesterol alto? Confira aqui:
https://goo.gl/WWtMYz

TelessaúdeRS-UFRGS lança novo curso
EAD de Nutrição APS
As inscrições para o novo Curso EAD de Nutrição na
Atenção Primária à Saúde (APS), do Telessaúde RS UFRGS, já
estão abertas. Direcionado aos profissionais de saúde de
nível superior que atuam na APS, e estudantes de graduação
da área da saúde de todo Brasil, o curso visa contribuir para
a qualificação das orientações alimentares prestadas no
âmbito da APS, oferecendo estratégias para o manejo da
alimentação frente às demandas mais frequentes no nível de
atenção, baseadas nas melhores evidências científicas. Serão
abordados tópicos referentes ao incentivo à alimentação
saudável, mitos e verdades sobre alimentação e nutrição,
cuidados e orientações sobre nutrição materno-infantil,
alergias e intolerâncias alimentares, obesidade, diabetes,
hipertensão, doença renal crônica, transtornos alimentares e
terapia nutricional enteral domiciliar.
O curso é gratuito e totalmente ministrado na
modalidade EAD, através da plataforma de ensino e
aprendizado à distância Moodle - TelessaúdeRSUFRGS. Ao
final do curso, o certificado dos participantes será emitido
pelo Portal de Extensão da UFRGS.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas através do site do TelessaúdeRS-UFRGS até
o dia 11/10/2017 ou até esgotarem as vagas. Se inscreva aqui.
Dúvidas e informações sobre o curso:
Site: www.telessauders.ufrgs.br
E-mail: ead@telessauders.ufrgs.br
Telefone: 51-33082098 | 51-33082093

A dieta certa nunca sai de moda. Acesse o Guia Alimentar para
a População Brasileira e alimente-se com saúde:
http://bit.ly/2lL3x4w
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Espaço dos Estados

Saúde na Escola atinge 25 unidades de ensino e beneficia quase
1.700 crianças, em Juazeiro do Norte
A Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, em parceria com a
Secretaria de Educação, por meio do Grupo de Trabalho Intersetorial
(GTI-M) do Programa Saúde na Escola (PSE), viabilizou, nesta segundafeira (04) a implementação da Estratégia NutriSUS no Município. O
programa NutriSUS é uma iniciativa do Ministério da Saúde e faz parte
de uma iniciativa de fortalecimento da alimentação infantil, através da
adição de um suplemento vitamínico a uma das refeições fornecidas
diariamente às crianças de 6 meses a 4 anos, matriculadas em creches
participantes do PSE.

Prefeito destaca importância do programa
A efetivação oficial do programa ocorreu no Centro Educacional Infantil (CEI) Ana Amélia Bezerra de Menezes
Sousa, e contou com a presença de autoridades, entre elas o prefeito Arnon Bezerra, que ressaltou a importância do
programa. “As crianças estão recebendo a suplementação justamente na hora que mais precisa: na hora da
formação física, na hora da sua formação intelectual. E o que nós queremos é que logo, logo possamos estar
recebendo de volt a todo o trabalho que os professores e cuidadores têm tido com as crianças”, enfatizou o gestor.
Serão contempladas 1.669 crianças matriculadas em 25 estabelecimentos de ensino público de Juazeiro do
Norte. Para tanto, todos os setores responsáveis pela saúde da família, assim como os diretores dos
estabelecimentos escolares envolvidos e os pais dos alunos, passaram por oficinas e palestras com a equipe de
nutricionistas da saúde e merenda escolar, onde foi apresentada a Estratégia NutriSUS.

O NutriSUS
Os sachês com suplemento alimentar em pó, adicionados às refeições, possuem 15 micronutrientes, entre
eles todas as vitaminas do complexo B, ferro e outros minerais, na quantidade ideal para o bom desenvolvimento
das crianças. De acordo com Amanda Cordeiro, enfermeira do PSE, este suplemento alimentar fortalece o sistema
imunológico das crianças e previne principalmente a anemia. Atualmente, estima-se que uma em cada cinco crianças
no Brasil apresenta anemia, em especial os menores de 2 anos de idade. Além disso, o NutriSUS pode ajudar a
melhorar o desenvolvimento intelectual e motor dessas crianças.
Um enfermeiro ou técnico de Enfermagem visitará mensalmente as escolas que estão aplicando o NutriSUS
para o acompanhamento do programa, a fim de identificar alguma dificuldade na aplicação do suplemento e
encaminhar as crianças ao atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) quando necessário.
Com este programa, a gestão reforça seu compromisso de proporcionar às crianças as condições necessárias
para um desenvolvimento satisfatório em todos os aspectos de sua vida. “Crianças saudáveis, se capacitando cada
vez mais, fisicamente e intelectualmente, para uma sociedade justa e, sobretudo, exigente. Nós queremos o melhor
pra elas”, enfatizou o prefeito.
Fonte: Prefeitura de Juazeiro
Disponível em: http://www.juazeiro.ce.gov.br/Imprensa/Noticias/2017-09-04-Saude-na-Escola-atinge-25-unidades-de-ensino-e-beneficia-quase-1700-criancasem-Juazeiro-do-Norte-3477/

Mais de 3 mil estudantes estão sendo atendidos pelo PSE
O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial do Ministério da Saúde e do Ministério da
Educação instituída com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de
educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde e está sendo realizado em Lucas do
Rio Verde.
Considerando indicadores de saúde e de educação, especialmente os que refletem o acesso e permanência na
escola, o adoecimento e morte, a violência, a gravidez na adolescência, o uso de álcool e outras drogas
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as ocorrências policiais na escola ou envolvendo educando devidamente matriculado, pactuou juntamente com a
Secretaria Municipal de Educação as seguintes escolas: Fredolino Vieira Barros, Vinícius de Moraes, Centro de
Educação Infantil Aquarela e Cecília Meireles.
Estão sendo atendidos 3.020 estudantes da rede municipal que serão beneficiados com as seguintes ações:
1. Atualização vacinal (verificação de cartão vacinal e realização de vacinas);
2. Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil (acompanhamento de peso e estado nutricional
dos estudantes, encaminhamento dos escolares obesos e com sobrepeso, promoção de cantinas escolares
saudáveis, ações de educação alimentar e nutricional);
3. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti (palestras, inserção de conteúdo nas atividades escolares);
4. Avaliação da saúde bucal e aplicação tópica de flúor (escovação supervisionada, roda de conversa);
5. Saúde ocular e identificação de possíveis sinais de alteração (teste de Snellen e encaminhamento de
estudantes com alteração);
6. Avaliação da saúde auditiva e identificação de possíveis sinais de alteração (encaminhamento de
estudantes que são identificados pelos professores com possíveis problemas de audição);
7. Prevenção das violências e dos acidentes (realização de campanhas educativas);
8. Identificação de sinais de agravos de doenças em eliminação;
9. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas (palestras e orientações);
10. Realização de práticas corporais, da atividade física e do
lazer (jogos, brincadeiras, incentivo de práticas ao ar livre);
11. Prevenção de DST/AIDS e orientação sobre direito sexual e
reprodutivo (palestras e orientações);
12. Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos
(palestras e orientações).
13. Essas ações estão sendo realizadas pelos PSFs, pelo Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (Nasf), em conjunto da
Secretaria Municipal de Educação.
Em dezembro as ações realizadas serão avaliadas e outras
escolas serão beneficiadas com o programa para o próximo ano.
Fonte: Mato Grosso Agora
Disponível em: http://www.mtagora.com.br/cidades/mais-de-3-mil-estudantes-estao-sendo-atendidos-pelo-pse/184336216

PSE DF: fortalecimento das ações intersetoriais no âmbito dos
territórios
No último dia 22 de setembro, o Grupo de Trabalho
Intersetorial - GTI do Programa Saúde na Escola – GTI PSE do Distrito
Federal reuniu-se com os representantes dos territórios: 14 Regionais
de Ensino (Unidade de Infraestrutura e Apoio Educacional – UNIAE e
Unidade de Educação Básica - UNIEB) e as sete Regiões de Saúde para
apresentar a minuta de portaria de constituição do Grupo e promover
articulação dos Grupo de Trabalho Intersetorial Regional – GTIR PSE.
Esse momento também foi contemplado com uma
apresentação do Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA,
membro externo do GTI PSE, assim como a Fiocruz que sediou o encontro e trouxe uma reflexão da importância de
trabalhar de forma intersetorial.

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 7

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Metanálises em Nutrição
A nutrição é um campo complexo regularmente contaminado com manchetes midiáticas que geralmente
apresentam um resumo simplificado sobre determinado assunto. Contudo, qual abordagem é necessária ser
utilizada quando o próprio estudo, por metodologia, possui fatores que interferem na evidência existente?
O "estudo de estudos" é chamado de meta-análise, que combina resultados de vários estudos originais para
aumentar o tamanho da amostra e o poder estatístico. Na melhor das hipóteses, a metanálise pode ser um resumo
útil de um grande conjunto de dados, se forem utilizados estudos de alta qualidade com sujeitos e métodos de
estudo semelhantes. Na pior das hipóteses, pode ser uma mistura de achados de estudos que diferem
significativamente (compara maçãs com laranjas) e oferecem conclusões sem sentido ou mesmo enganosas. No
entanto, as metanálises que contem erros metodológicos na área da Nutrição cada vez mais têm sido fonte de
manchetes na mídia, por exemplo, suscitando controvérsias sobre os tipos de gordura e doença cardíaca e a relação
do excesso de peso e o risco de morte prematura, entre outros. Reconhecendo o poder das manchetes conduzidas
por esse tipo de estudo, a indústria de alimentos também investiu em meta-análises.
Uma revisão conduzida em 2007 com mais de 100 estudos financiados pela indústria descobriu que o
financiamento estava significativamente relacionado às conclusões do estudo (Lesser et al, 2007).
"As metanálises emergiram entre os tipos mais influentes de pesquisa na literatura biomédica,
influenciando diretamente as diretrizes de saúde e as políticas internacionais”, disse o epidemiologista Dr. Eric
Feigl-Ding, pesquisador da Universidade de Harvard. "No entanto, devido ao seu poder para impulsionar a política
pública, muitas vezes há incentivos perversos para distorcer métodos de meta-análise com intuito de compartilhar
suas conclusões".
Feigl-Ding e colegas das Universidades de Harvard e George Washington publicaram artigo na edição de
setembro de 2017 da JAMA, com dados sobre o uso indevido da meta-análise na pesquisa em nutrição (Barnard et
al, 2017).
Os pesquisadores avaliam que, em teoria, a combinação de estudos fornece uma população maior, de modo
que as metanálises tenham maior poder do que qualquer estudo individual. No entanto, algumas metanálises
agrupam estudos com populações e métodos muito diferentes, e essa variabilidade reduz seu poder, de modo que
os efeitos reais podem ser perdidos. De repente, comer gordura saturada ou estar acima do peso já não parece tão
perigoso. Mas é apenas um artefato de um método incorreto.
Como as meta-análises recebem (e provavelmente continuarão a receber) atenção da mídia generalizada e
têm o poder de influenciar a política de saúde e mudar a prática clínica, o artigo fornece sugestões sobre como
garantir que as meta-análises sejam de boa qualidade antes de serem publicadas:






Implementar o processo de revisão por editores com experiência no assunto, bem como no
desenho da metanálise.
Exigir que os autores da metanálise confirmem com os autores dos estudos originais que seus
dados foram representados com precisão.
Exigir que os autores da meta-análise compartilhem seus métodos e dados de resumo.
Inclua dados primários originais em vez de apenas dados de resumo publicados.
Crie um registro de monitoramento ativo dos conflitos de interesses de todos os pesquisadores.
Acesse aqui o artigo completo

Fonte: School of Public Health Harvard TH Chan
Disponível
em:
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2017/09/18/meta-analyses-nutrition-research-sources-of-insight-orconfusion/
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Fim de semana: viaje na cozinha
De segunda a sexta, a cozinha não dá muito espaço para improvisação, especialmente em casa com
criança. Tudo é mais ensaiado, planejado. O preparo do jantar leva em conta a marmita do dia seguinte, a
sobra do almoço se transforma em parte do jantar – e assim vai. Verdade seja dita: tem muito empenho
envolvido para garantir uma mesa fresca e saborosa, saudável de verdade, sem o engodo da comida
comprada pronta, recheada de aditivos químicos. Como sabemos, o aumento dos índices de obesidade
está intimamente ligados ao consumo dos produtos ultraprocessados.
No fim de semana, porém, a cozinha pode ficar com jeitão de parque de diversões. É o bolo que
perfuma a casa, o vinho que acompanha a produção do almoço, as preparações que vão ficando mais
experimentais Já pensou um nhoque com molho de tomate, mas gratinado com queijo burrata? É o
momento certo para explorar a própria criatividade ou testar receitas novas – sabores, técnicas e
ingredientes diferentes.
Experimentar novas receitas significa ampliar o repertório. E o fim de semana é perfeito para isso!
O mais curioso é que cozinhar no fim de semana também se reverte em benefícios para as
refeições do dia a dia. E não estou me referindo a uma questão de ordem prática, como cozinhar a mais e
garantir outras refeições. É que quanto mais repertório a gente ganha, mais fácil fica de abrir a geladeira e
compor um jantar pá-pum, inclusive nas noites corridas da semana. Uma coisa alimenta a outra e o
cozinheiro vai ficando cada vez mais hábil. De repente, você percebe que preparar o jantar da terça-feira
foi quase terapêutico – digo quase porque certamente faltou aquela horinha extra para arrumar tudo com
mais calma.
Fonte: Panelinha – newsletter de 21 de setembro

SAIBA MAIS SOBRE O GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA NO CURSO
“COMIDA DE VERDADE”

Fonte: Editora Panelinha

O Curso é dividido em 10 aulas: O que é alimentação saudável?; Como mudar a
alimentação de casa?; Como saber se o alimento é saudável?; Como posso comer comida
de verdade?; Como fazer comida de verdade só para mim?; Como cuidar da alimentação
da família?; Como comer bem na rua?; Qual a melhor dieta?; Habilidades culinárias;
Utensílios indispensáveis na cozinha.
As aulas foram produzidas pela Editora Panelinha, em parceria com Nupens/USP e apoio da
Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Acesse o curso completo aqui.
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família (Resultado Parcial 2ª vig/2017 – 22/09/2017)

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 25/09/2017:

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887
- 2,68% de famílias acompanhadas:
 276.423 famílias acompanhadas;
 Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 1,93 pontos
percentuais (p.p.);
 Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 0,19
pontos percentuais (p.p.);
- 20.540 gestantes localizadas:
 Em relação à estimativa (465.160), estamos com 4,41% de
gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:
 1.574 crianças sem vacina em dia
 121 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
 2.542 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
 95 municípios estão com 30% ou mais de famílias
acompanhadas;
 3.580 municípios sem nenhuma gestante identificada
Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na
2ª vigência de 2017, por Unidade Federativa.
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
BRASIL

Resultado parcial da primeira vigência 2017 - 30/06/2017
Famílias para
Famílias
Percentual de
Acompanhamento
Acompanhadas
Acompanhamento
70.882
2.666
3,76
304.439
6.062
1,99
314.485
17.919
5,70
55.869
937
1,68
1.309.844
27.374
2,09
785.149
35.619
4,54
62.718
5.712
9,11
128.851
3.540
2,75
245.958
10.561
4,29
755.465
8.099
1,07
804.681
24.435
3,04
99.705
1.536
1,54
127.432
5.158
4,05
726.104
17.563
2,42
379.144
2.846
0,75
829.438
25.062
3,02
326.621
4.260
1,30
276.932
8.915
3,22
584.067
12.285
2,10
259.382
4.820
1,86
70.717
2.174
3,07
36.302
658
1,81
274.041
10.967
4,00
90.984
1.761
1,94
204.282
3.017
1,48
1.076.669
30.553
2,84
98.726
1.924
1,95
10.298.887
276.423
2,68

- 1.976.683 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que representa
31,27% da meta de crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com setembro de 2016,
estamos com menos 654.707 crianças de 6 a 59
meses suplementadas e menos 10,63 pontos
percentuais ao comparar o percentual de
cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média
nacional (31,27%): BA, CE, PA, PE, PR, RJ, RO, RS
e SP

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial
referente ao dia 25/09/2017 por Unidade
Federativa.
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
BRASIL

Meta
Crianças 6 - 59
meses
60.907
209.910
291.048
55.682
813.880
501.780
101.332
97.441
223.404
493.617
251.962
74.890
117.020
580.483
223.325
522.713
190.877
107.169
194.320
183.396
99.072
37.739
94.253
22.786
131.685
545.273
95.731
6.321.695

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
24.721
86.381
101.758
19.711
208.746
111.254
31.948
32.918
90.537
189.138
149.056
30.032
69.529
143.716
98.336
157.623
75.575
14.167
10.708
84.691
27.981
12.056
6.019
10.317
66.396
64.202
59.167
1.976.683

Cobertura
40,59
41,15
34,96
35,40
25,65
22,17
31,53
33,78
40,53
38,32
59,16
40,10
59,42
24,76
44,03
30,15
39,59
13,22
5,51
46,18
28,24
31,95
6,39
45,28
50,42
11,77
61,81
31,27

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 10

Saiu na Mídia

Deu no New York Times: Como a Grande Indústria Viciou o Brasil
em Junk Food
O New York Times analisou os registros de empresas, estudos epidemiológicos
e relatórios governamentais, assim como realizou entrevistas com vários
nutricionistas e especialistas em saúde que revelam uma mudança radical na maneira
como os alimentos são produzidos, distribuídos e anunciados em grande parte do
mundo. Isso está contribuindo para uma nova epidemia de diabetes e problemas
cardíacos; doenças crônicas associadas às elevadas taxas de obesidade de regiões que
há apenas uma década lutavam para combater a fome e a desnutrição.
A nova realidade pode ser compreendida com um único e incontestável fato: no mundo todo, o número de
obesos superou o de indivíduos com baixo peso. Simultaneamente, a disponibilidade crescente de alimentos
altamente calóricos e pobres em nutrientes está gerando um novo tipo de desnutrição, caracterizada por um
número cada vez maior de pessoas com sobrepeso que, ao mesmo tempo, tem uma nutrição precária.
“A história vigente é que este é o melhor dos mundos possíveis: alimentos baratos e amplamente disponíveis.
Se você não analisa a questão a fundo, faz sentido”, afirmou Anthony Winson, que estuda política econômica de
nutrição na Universidade de Guelph, em Ontário. Um olhar mais cuidadoso, entretanto, revela uma história muito
diferente, conclui. “Para deixar claro: a forma como estamos nos alimentando está nos matando”.
Até mesmo alguns críticos dos alimentos processados reconhecem que há vários fatores relacionados ao
aumento da obesidade, incluindo genética, urbanização, renda crescente e aumento do sedentarismo. Os executivos
da Nestlé afirmam que seus produtos ajudaram a diminuir a fome e a fornecer nutrientes essenciais, e que a
empresa diminuiu a quantidade de sal, gordura e açúcar de milhares de itens para torná-los mais saudáveis. Porém,
Sean Westcott, chefe de pesquisa e desenvolvimento de alimentos da Nestlé, admitiu que a obesidade foi um efeito
colateral inesperado surgido depois que alimentos processados de baixo custo se tornaram mais acessíveis.
O problema se refere tanto à economia quanto à nutrição. À medida que as multinacionais avançam nos
países em desenvolvimento, elas alteram a agricultura local, estimulando agricultores a trocar as culturas de
subsistência por commodities mais rentáveis, como cana-de-açúcar, milho e soja: a base de muitos produtos
alimentícios industrializados. É um ecossistema econômico que atrai lojas familiares, grandes varejistas, fabricantes
e distribuidores de alimentos e pequenos vendedores.
O crescente poder das grandes empresas de alimentos também se traduz em influência política, o que impede
que autoridades em saúde pública consigam taxar refrigerantes ou criar leis destinadas a restringir os impactos dos
alimentos processados na saúde.
“Em uma época em que o crescimento ocorre de forma mais moderada nas economias estabelecidas, acredito
que a postura mais enérgica no mercado emergente irá prevalecer”, afirmou recentemente o diretor-executivo da
Nestlé a investidores. Os mercados em desenvolvimento hoje são responsáveis por 42% das vendas da empresa.
Também chama a atenção, no Brasil,
a
habilidade
política da indústria. “O que
Clique aqui para assistir ao vídeo sobre a reportagem:
temos é uma guerra entre dois regimes
alimentares, uma dieta tradicional com
alimentos de verdade, produzidos por
agricultores locais, e os produtores de
alimentos ultraprocessados, feitos para
serem consumidos em excesso e que, em
alguns casos, viciam”, explicou Carlos A.
Monteiro, professor de nutrição e saúde
pública na Universidade de São Paulo.
“É uma guerra”, afirmou, “mas um dos
regimes alimentares tem um poder
desproporcionalmente maior ao do outro”.
Fonte: New York Times
Texto completo: https://www.nytimes.com/2017/09/16/health/brasil-junk-food.html?smid=tw-share
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Uma de cada cinco mortes no mundo é associada à má
alimentação
Uma de cada cinco mortes no mundo está associada à
má alimentação, e o câncer mata mais agora do que há 10
anos, revela um estudo divulgado nesta sexta-feira (15), que
comemora, por outro lado, a maior expectativa de vida já
registrada. Nos últimos quase 50 anos, a expectativa de vida
de ambos os sexos aumentou 14 anos, de 58,4 para 72,5.
Para as mulheres, chega a 75,3 anos, e para os homens, a
69,8, segundo este panorama mundial da saúde de 2016,
publicado na revista médica The Lancet.
Na América Latina e no Caribe, a expectativa de vida
para as mulheres é de 78,9 anos, e a dos homens de 72,8. O estudo destaca o caso do Peru que, com uma
longevidade feminina de 81,6 anos e masculina de 77,8, "registrou um aumento acima do se esperaria tendo em
conta seu nível de desenvolvimento". Peru, Portugal, Etiópia, Nepal, Maldivas e Níger são casos "exemplares" e
deveriam fornecer "informações sobre suas exitosas políticas" de saúde, sugere o estudo, coordenado pelo Instituto
de Avaliação e Medição de Saúde (IHME, em inglês) da Universidade de Washington. Os autores destacam outras
boas notícias: as mortes de crianças menores de cinco anos somaram pela primeira vez menos de cinco milhões em
2016, em comparação com 16,4 milhões em 1970.
As mortes por doenças infecciosas também diminuíram, exceto no caso da dengue, que causou 37.800
falecimentos no ano passado, um aumento de 81,8% desde 2006. As mortes por aids diminuíram 45,8% nesse
período, com 1,03 milhão de pessoas em 2016, enquanto a tuberculose tirou a vida de 1,21 milhão de pessoas (20,9%).No ano passado, houve cerca de 55 milhões de falecimentos e 129 milhões de nascimentos, com um balanço
positivo de 74 milhões de pessoas adicionais no planeta.

7,1 milhões de mortes por tabaco
Mas o estudo apresenta também dados preocupantes: 72% das mortes se devem a doenças não
transmissíveis, principalmente cardiovasculares, exceto nos países pobres, onde a principal causa de morte são as
infecções respiratórias. O diabetes matou 1,43 milhão de pessoas no ano passado, um aumento de 31% em uma
década, e o câncer, com quase nove milhões de mortes, também foi 17% mais mortífero, sendo o de pulmão o mais
comum.
Um total de 7,1 milhões de mortes foram atribuídas ao tabaco. A má alimentação, particularmente a que é
pobre em alimentos saudáveis como cereais, frutas, verduras, frutos secos e peixes, ou a que contém sal em
excesso, está relacionada com cerca de 10 milhões de óbitos, 18,8% do total. "Entre todas as formas de desnutrição,
os maus hábitos alimentares representam o maior fator de risco de mortalidade", segundo o estudo.

Transtornos mentais, drogas e álcool
Um total de 1,1 bilhão de pessoas, ou seja, mais de um sexto da população mundial, são afetadas por
transtornos mentais ou sofrem com as consequências do abuso de álcool e de drogas. Os grandes transtornos
depressivos estão entre as 10 principais doenças na maioria dos 195 países estudados. A população global com
Alzheimer ou Parkinson totalizou 2,6 milhões no ano passado, um salto de mais de 40% em 10 anos. O álcool e as
drogas foram responsáveis por 320.000 mortes.
As mortes por conflitos e terrorismo - especialmente no Oriente Médio e no norte da África -, ultrapassaram a
marca de 150.000 em 2016, um aumento de 140% em relação a 10 anos antes. "Enfrentamos uma tríade de
problemas que afetam muitos países e comunidades: a obesidade, os conflitos e as doenças mentais, incluindo os
transtornos por abuso de substâncias", resumiu Christopher Murrray, diretor do IHME.

Fonte: Correio Braziliense
Disponível em: http://www.correiobraziliense.com.br/app/outros/ultimasnoticias/63,37,63,47/2017/09/15/interna_ciencia_saude,626262/uma-de-cada-cinco-mortes-no-mundo-e-associada-a-ma-alimentacao.shtml
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Ministério da Saúde vai propor aumento de impostos para refrigerantes
e sucos com açúcar
O Ministério da Saúde vai apresentar no governo uma proposta para aumentar a taxação de bebidas
açucaradas, como sucos e refrigerantes. A equipe técnica da pasta já realizou um primeiro levantamento sobre a
carga tributária do setor e agora se dedica a ouvir grupos envolvidos, como setor de alimentos e associações que
lutam por melhoria dos hábitos alimentares de brasileiros, para finalizar a proposta de mudança.
O aumento de preços de bebidas açucaradas é apontado pela Organização Mundial da Saúde como uma
importante estratégia para se reduzir e prevenir a obesidade. Em outubro, a OMS sugeriu aos países que
elevassem em 20% o preço do produto.
Embora o Brasil seja signatário de planos que recomendam a elevação dos tributos, associações afirmam que
as iniciativas registradas até agora são tímidas. As discussões ganharam corpo nos últimos dois meses. Barros
afirmou ser favorável à medida.
Vários modelos de mudanças estão em discussão. Entre os pontos que serão avaliados estão o conjunto de
operações que grandes empresas colocam em prática entre a compra de matéria-prima na Zona Franca de Manaus e
o produto acabado. Na avaliação de pequenas empresas, o formato hoje existente possibilita que grandes empresas
obtenham uma redução expressiva de tributos. "Eventualmente poderia haver uma equação", disse o ministro.
Estudos preliminares mostram que o IPI de refrigerantes caiu desde 2012. "Estamos na contramão do que é
indicado por organismos internacionais", costuma dizer a diretora executiva da ACT Promoção da Saúde, Paula
Johns.
Na Receita Federal, a justificativa é a de que a lógica da tributação foi alterada e que o sistema agora está
mais justo. Barros pediu para que sua equipe faça uma avaliação detalhada sobre os valores. "Temos o compromisso
de deter a obesidade até 2019. Estamos avaliando as propostas para isso e, entre elas está a do aumento de
imposto. Mas isso não é uma decisão de um ministério, é uma decisão de governo", disse o ministro.
A recomendação de aumentar impostos e preços de bebidas açucaradas já é seguida por alguns países. Na
Hungria, por exemplo, uma taxa foi estabelecida a partir de 2011. A redução de consumo registrada depois da
medida foi de 19%. África do Sul e Irlanda aprovaram taxas, que entram em vigor em 2017 e 2018.
Já Para a Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas, entidade que reúne os
maiores fabricantes de refrigerantes, sucos, refrescos e achocolatados, a medida não reduziria a obesidade. E o
exemplo dado é o do México - onde uma taxa causou redução inicial. De 2015 para cá, porém, as vendas dos
produtos voltaram a crescer.
Fonte: Estadão
Disponível
em:
acucar,70001994159

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-saude-vai-propor-aumento-de-impostos-para-refrigerantes-e-sucos-com-

Plataforma virtual localiza feiras orgânicas mais próximas do
consumidor
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumir (Idec) aprimorou seu portal e o aplicativo Mapa de Feiras
Orgânicas para ajudar quem está em busca de a limento saudável com preço acessível. O Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) é um dos parceiros do instituto na iniciativa. O lançamento da nova versão do site
ocorreu na tarde desta quarta-feira (13), na tenda Alimentação Saudável do X Congresso Brasileiro de Agroecologia.
O evento segue até sexta-feira (15), em Brasília.
São quase 650 pontos de comercialização de orgânicos e agroecológicos cadastrados em todo o País. O novo
site oferece melhores escolhas alimentares e encurta o caminho entre o agricultor familiar e o consumidor.
Todos os pontos espalhados pelo Brasil são identificados com a ajuda da geolocalização no site, que é
colaborativo. É possível, ainda, traçar rotas para chegar ao local escolhido.
Para acessar o mapa, clique aqui.
Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério do Desenvolvimento Social
Disponível
em:
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/09/plataforma-virtual-localiza-feiras-organicas-mais-proximas-doconsumidor

