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Alimentação e Nutrição no INTERCONGREPICS
2018
Alimentação e Nutrição foi tema presente no 1º Congresso
Internacional de práticas integrativas e complementares no SUS, realizado
durante os dias 12 a 15 de março, no Rio de Janeiro. Além de ser citada
como um dos elementos fundamentais para o cuidado e a promoção da
saúde em apresentações de palestrantes nacionais e internacionais, esteve
como ponto central em quatro mesas de atividades paralelas no congresso.
As Práticas Integrativas e Complementares apresentam recursos
terapêuticos que contribuem com a promoção da saúde e dialogam com
consensos e recomendações científicas que colocam a alimentação e
atividade física como primeira opção em termos de tratamento não
medicamentoso para intervir sobre agravos e doenças crônicas não
transmissíveis. Essas também contribuem para a racionalização da atenção
à saúde, à medida que permitem que os profissionais tenham um olhar
singular aos sujeitos atendidos, intervindo não apenas sobre as condições
fisiológicas, mas também considerando os aspectos sociais e emocionais.
Nessa perspectiva foram apresentadas experiências trazendo novas
abordagens de cuidado aos indivíduos com obesidade atendidos no SUS,
como resultados de pesquisa sobre a efetividade do mindfulness e a
utilização da fitoterapia contemporânea sobre o emagrecimento, e
compartilhadas experiências do uso de PICS em espaços de promoção da
saúde, como unidades de saúde e polos do Programa Academia da Saúde.
Discutiu-se também sobre o papel de diferentes abordagens da
alimentação segundo sistemas complexos, como o ayurveda e
antroposofia, assim como a alimentação viva e a naturopatia e que
convergências apresentavam com os conceitos e diretrizes de alimentação
adequada e saudável e segurança alimentar e nutricional no Brasil. O
encontro reuniu profissionais, trabalhadores e pesquisadores em saúde do
Brasil e de âmbito internacional e trouxe enquanto encaminhamentos a
necessidade de reconhecimento das ações que já são desenvolvidas no SUS
e o aumento do investimento em pesquisas na área para melhor
compreensão sobre sua efetividade e inserção nos pontos de atenção à
saúde.
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Para contribuir com o debate sobre a regulação da publicidade dirigida às crianças no Brasil, o programa
Criança e Consumo, do Alana, e a ANDI – Comunicação e Direitos lançam pela editora Verbatim o livro
‘Autorregulação da Publicidade Infantil no Brasil e no Mundo’, dia 26 de março, às 19h na Livraria Cultura, do
Shopping Iguatemi, em São Paulo.Durante o lançamento haverá uma roda de conversa com Isabella Henriques
(diretora de Advocacy do Alana) e Veet Vivarta (consultor da ANDI), organizadores do livro; Calixto Salomão,
(professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo), Ekaterine Karageorgiadis (coordenadora do
programa Criança e Consumo) e Pedro Hartung (coordenador do programa Prioridade Absoluta), autores do livro,
com mediação de Gabriella Dorlhiac, Senior Policy Advisor da Câmara de Comércio Internacional (ICC) no Brasil. O
livro conta também com um artigo da professora do Departamento de Direito Comercial da Universidade de São
Paulo (USP) Sheila C. Neder Cerezetti.
O livro apresenta os resultados de um estudo sobre os princípios estruturantes e os modos de operação dos
sistemas autorregulatórios de publicidade infantil de Reino Unido, França, Austrália, Canadá e União Europeia, tendo
como foco principal as restrições impostas ao marketing de produtos alimentícios não saudáveis. Também aponta
reflexões que contribuem para o debate nacional sobre o tema, com conteúdos que discutem as opções possíveis no
cenário legal brasileiro, e algumas iniciativas em curso promovidas por anunciantes e mercado publicitário.
“Acreditamos que o livro pode impulsionar o debate político e, consequentemente, os avanços no contexto legal e
de políticas públicas de nosso país, de maneira a que venham assegurados os direitos de crianças e adolescentes, nas
áreas de direito, saúde e comunicação”, apontam os organizadores da publicação.
Baseada no levantamento inédito “Autorregulação da publicidade de alimentos para crianças” (2013), realizado pelo
Harvard Law & International Developmente Society (LIDS), da Universidade de Harvard (EUA), em parceria com o
Criança e Consumo e ANDI.
Lançamento do livro ‘Autorregulação da Publicidade Infantil no Brasil e no Mundo’
Data: 26 de março, às 19h, seguido por roda de conversa
Local: Livraria Cultura do Shopping Iguatemi
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano, São Paulo /SP

Inscrições abertas para o curso EAD Amamenta e Alimenta Brasil!
As inscrições do curso Amamenta e Alimenta Brasil estão abertas!
O curso está previsto para começar no dia26/03 e as inscrições serão encerradas em 02/04 OU quando o número
máximo de participantes for alcançado, então, inscreva-se assim que puder.
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#T12018). Esse código só é necessário no
primeiro acesso.Lembre-se: o curso iniciará em 26/03 e terminará em 26/04.
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Por que a #PublicidadeInfantil é ilegal?
Já é consenso: especialistas em desenvolvimento infantil afirmam que crianças não têm maturidade para
julgar e entender o caráter persuasivo das mensagens publicitárias, que usam dos mais variados recursos e efeitos
especiais para seduzi-las, incentivando o consumismo. A publicidade atrelada a produtos alimentícios é um dos
fatores que contribui para a epidemia de obesidade infantil. De 2008 a 2013, houve um aumento de 80% no número
de crianças obesas no Brasil e, de 2016 a 2017, em plena crise econômica, o consumo de ovos de Páscoa aumentou
38%. A publicidade infantil também gera estresse familiar, já que, estimuladas pela indústria, crianças
insistentemente pedem produtos, muitas vezes inacessíveis. Não à toa, este tipo de prática é ilegal. O Código de
Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 37, §2º, prevê a proibição da publicidade abusiva, que inclui aquela que
se aproveite da deficiência de julgamento e de experiência da criança. Em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda) aprovou a Resolução 163, que estabelece critérios para identificar o que é
publicidade para criança, reforçando o CDC.
Por que sua voz é importante?
Garantir os direitos das crianças é responsabilidade de todos – Estado, família e sociedade -, como estabelece
nossa Constituição. Ou seja, as empresas também têm o dever de zelar pelo melhor interesse dos pequenos. Nós
precisamos demonstrar que não aceitaremos mais que empresas façam publicidade infantil. Vamos exigir que
anunciem para os adultos!!!
Então, manifeste-se! Preencha o formulário no link, que nós enviaremos sua carta.
Prezada equipe da _______________,
Constatei que seus produtos têm sido anunciados diretamente para as crianças, uma prática ilegal e abusiva.
Já há consenso entre especialistas de que a publicidade infantil de produtos alimentícios – que inclui a venda casada
com brinquedos e uso de personagens com apelo a este público em embalagens e materiais de comunicação – está
intrinsecamente ligada ao aumento do índice de obesidade infantil, consumismo e estresse familiar.
A Constituição Federal (art. 227) estabelece que toda a sociedade é responsável por garantir os direitos das
crianças com prioridade absoluta, o que inclui vocês! A proteção da infância deve estar acima de interesses
puramente comerciais. Por não terem ainda sua capacidade crítica plenamente desenvolvida, as crianças precisam
de um interlocutor legítimo para orientar suas
escolhas. Portanto, peço que dirijam a mim
suas mensagens publicitárias, deixando
nossas crianças livres e saudáveis, orientadas
por mães, pais e responsáveis. Afinal,
comprar é assunto de gente grande! Desta
forma, sua empresa irá assumir uma postura
ética e a responsabilidade constitucional de
garantir a vivência plena da infância.
Nesta
Páscoa,
#AnunciaPraMim!
Deixem nossos filhos em paz.
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A Pastoral da Criança apoia o conteúdo da
Carta Aberta à Anvisa
Os dados são preocupantes: a venda de alimentos
ultraprocessados vêm crescendo cada vez mais no Brasil e
consequentemente, o percentual de pessoal acima do peso
também aumenta.
Segundo dados do Ministério da Saúde de 2016, a
obesidade já atinge mais da metade população brasileira
(53,8%), o que também aumenta o número de casos de
diabetes e hipertensão, doenças consideradas fatores de risco
para o enfarte e derrame cerebral. E, infelizmente, as crianças
são as mais afetadas – o excesso de peso afeta 59,2% das
crianças com menos de 8 anos de idade.
Desse modo, a Pastoral da Criança apoia o conteúdo da
Carta Aberta à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável,
assinada por 26 especialistas internacionais, que tem como
objetivo o aprimoramento de um modelo rotulagem
nutricional, com destaque aos alertais frontais, que garanta à
população informações mais claras sobre os alimentos
ultraprocessados, como forma de conscientização para fazer
escolhas alimentares mais conscientes.
Reduzindo assim, o consumo de alimentos não saudáveis
que prejudicam a saúde das famílias e crianças brasileiras e
aumentam a taxa de obesidade.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Cuidar da água é cuidar da saúde. O 8º Fórum Mundial
da Água terminou na semana passada, mas o que fica é
a conscientização da importância da água. Saiba mais:
http://www.blog.saude.gov.br/rbz38m

Descubra a vida saudável e animada dos esportistas:
https://goo.gl/sCkbJ3 #VidaSaudável

Leia a CARTA ABERTA À ANVISA.
Confira a Carta Aberta à Anvisa com as referências técnicas.

Fique atento à hidratação e alimentação antes e
depois da atividade física
http://www.saudebrasilportal.com.br/eu-querome-exercitar-mais/destaques/1274-fique-atento-ahidratacao-e-alimentacao-antes-e-depois-daatividade-fisica
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (Resultado Parcial 1ª vig/2018 – 23/03/2018)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.079.079





- 4,39% de famílias acompanhadas:
459.457 famílias acompanhadas;
Em relação à 2ª vigência/2017, estamos com menos 0,17 pontos percentuais (p.p.);
Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 2,39 pontos percentuais (p.p.);



- 139.872 gestantes localizadas:
Em relação à estimativa (360.854), estamos com 38,76% de gestantes localizadas;




- Descumprimento na atual vigência:
3.157 crianças sem vacina em dia
159 gestantes sem acesso ao pré-natal





- Municípios:
924 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
180 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
532 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

2ª vigência 2017 (parcial 02/10/17)
Nº
famílias
Nº famílias
Cobertura
perfil
perfil saúde
(%)
saúde
acomp.
70.882
4.371
6,17
304.439
10.662
3,50
314.485
28.358
9,02
55.869
2080
3,72
1.309.844
43.692
3,34
785.149
51.777
6,59
62.718
7.575
12,08
128.851
5.943
4,61
245.958
14.329
5,83
755.465
16.052
2,12
804.681
44.114
5,48
99.705
2.431
2,44
127.432
8.287
6,50
726.104
31.016
4,27
379.144
4.885
1,29
829.438
41.804
5,04
326.621
7.371
2,26
276.932
14.118
5,10
584.067
19.675
3,37
259.382
8.088
3,12
70.717
2.932
4,15
36.302
1114
3,07
274.041
15.579
5,68
90.984
2.557
2,81
204.282
4.877
2,39
1.076.669
47.814
4,44
98.726
3.902
3,95
10.298.887 445.40
4,32
3

1ª vigência 2018 (parcial 23/03/18)
Nº famílias
Nº famílias
perfil saúde
perfil saúde
acomp.
76.497
323.215
340.332
62.832
1.400.059
840.616
65.181
137.469
259.603
802.991
861.796
105.778
137.485
774.742
398.540
884.172
343.264
302.640
638.497
273.926
72.766
37.459
294.030
99.598
218.197
1.222.523
104.871
11.079.079

3.906
12.176
30.181
3.886
49.333
45.866
5.319
5.283
15.853
16.366
47.927
4.073
7.908
38.121
6.939
35.615
12.931
13.741
15.024
10.615
4.055
1.859
12.539
3.591
4.537
46.612
5.201
459.457

Cobert
ura (%)
5,11
3,77
8,87
6,18
3,52
5,46
8,16
3,84
6,11
2,04
5,56
3,85
5,75
4,92
1,74
4,03
3,77
4,54
2,35
3,88
5,57
4,96
4,26
3,61
2,08
3,81
4,96
4,15

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2017
-1,06
0,26
-0,15
2,46
0,19
-1,14
-3,92
-0,77
0,28
-0,09
0,08
1,41
-0,75
0,65
0,45
-1,01
1,51
-0,56
-1,02
0,76
1,43
1,89
-1,42
0,80
-0,31
-0,63
1,01
-0,18

Programas Nacionais de Suplementação de vitamina A e Bolsa Família na Saúde
Devido ao final da vigência do registro de dados do ano de 2017 do Sistema de Gestão do PNSVA, não haverá,
nesta semana, monitoramento parcial.
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Espaço dos Estados

Guia Alimentar é tema de seminário em Belo Horizonte
Acontece em Belo Horizonte,
nos dias 3 e 4 de abril de 2018,
o Seminário sobre Segurança
Alimentar. Uma realização da
Escola Estadual de Defesa do
Consumidor, do Procon-MG, o
evento irá reunir especialistas
de várias áreas para um debate
aprofundado sobre temas
relacionados à alimentação, ao
direito do consumidor e à
sustentabilidade.
O Guia Alimentar para
a População Brasileira, formulado pelo Ministério da Saúde em 2014, vai nortear as discussões do Seminário sobre
Segurança Alimentar. Para o coordenador do Procon-MG, Amauri Artimos da Matta, a publicação precisa ser
amplamente divulgada. “Há muita desinformação sobre o que de fato é uma alimentação saudável. Mas se a pessoa
lê o Guia, que é uma publicação fácil, acessível para todos os públicos, ela muda o seu comportamento em termos
de escolhas alimentares”, revela. Acreditando na importância de ampliar as reflexões do Guia Alimentar para cada
vez mais pessoas, o coordenador do Procon-MG tem grande expectativa na realização do evento e nos
desdobramentos, com a mobilização para a divulgação da publicação em escolas, universidades e para a
comunidade em geral. Ele explica que o tema segurança alimentar vai nortear ações no Ministério Público de Minas
Gerais, MPMG, no período 2018-2019.
A palestra de abertura do Seminário dará uma visão geral sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira
e será ministrada pelo professor do Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina da UFMG, Rafael Moreira
Claro. Rafael participou da elaboração do Guia, junto ao professor Carlos Augusto Monteiro, do Núcleo de Pesquisas
Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo.
Rafael destaca que o Guia Alimentar para a População Brasileira é o principal instrumento ordenador das
práticas alimentares no Brasil. “Para todas estas ações que a gente está fazendo de promoção da segurança
alimentar e nutricional e até de promoção de saúde é lá no Guia que a gente deve se inspirar para isso”, explica.
Nesse contexto, na sua opinião, o Seminário sobre Segurança Alimentar do Procon-MG tem grande
relevância. “O Seminário traz duas coisas interessantes para nós que é não só a discussão do tema segurança
alimentar e nutricional como a discussão do tema nesse contexto do alimento como um produto de consumo e do
significado da alimentação adequada nesse mundo em que estamos inseridos. E é por isso que eu acredito que ter
essa discussão a respeito da ressignificação da alimentação, ou seja, de não tratarmos o alimento como um produto
qualquer de ser consumido, como uma calça ou um sapato, isso é parte integral do conceito de segurança alimentar
e nutricional”, enfatiza Rafael Claro.
Sustentabilidade, alimentação e infância
A bióloga e consultora na área de consumo responsável, saúde e meio ambiente, Maluh Barciotte, irá participar do
evento para falar sobre os impactos da produção de alimentos e a sustentabilidade. Maluh é conselheira do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea e integrante da Rede Brasileira Infância e
Consumo – Rebrinc. Ela comemora o fato do Guia estar na programação do evento. A pesquisadora também
participou da elaboração do Guia Alimentar. (Veja entrevista com Maluh Barciotte abaixo)
Para as nutricionistas Cláudia Dias e Juliana Abrahão, do movimento BH pela Infância e também
participantes do evento, é fundamental que o tema da alimentação saudável seja cada vez mais debatido. “E no que
diz respeito à infância, precisamos muito buscar formas de conter o avanço dos ultraprocessados trazendo as
famílias e as escolas para o diálogo e para a busca coletiva de saídas para o problema da obesidade infantil e da má
alimentação”, enfatizam.
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A Rede Brasileira Infância e Consumo – Rebrinc estará representada no Seminário com a educadora para o
consumo Desirée Ruas, dentre outros participantes. “Para nós, da Rebrinc e do BH pela Infância, é uma alegria estar
mais uma vez construindo um evento tão completo, que reúne tantos olhares e experiências sobre a alimentação. O
debate sobre o consumo na infância é um debate sobre as opções do mercado, sobre as estratégias da publicidade,
sobre educação e consciência e sobre o nosso direito, enquanto consumidor, de ter acesso à informação e à
alimentação saudável e adequada”, lembra Desirée Ruas, que participa de dois painéis no evento.
O Idec participa da mesa Publicidade de Alimentos no painel Obstáculos à Segurança Alimentar com a
pesquisadora Ana Paula Bortoletto, que também integra a Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada e também
contribuiu com o grupo de pesquisadores que formulou o Guia Alimentar. O Seminário sobre Segurança Alimentar
do Procon-MG foi planejado com a ajuda do movimento BH pela Infância e da Rede Brasileira Infância e Consumo –
Rebrinc, da Fundação Ezequiel Dias – Funed, das Faculdades Kennedy, dentre outras organizações e movimentos.
As inscrições para o Seminário Segurança sobre Alimentar, gratuitas e limitadas, podem ser feitas aqui.
Informações sobre o evento:
Seminário sobre Segurança Alimentar do Procon-MG
Em Belo Horizonte – Dias 3 e 4 de abril de 2018 – Entrada gratuita – Inscrições aqui.
Local: Auditório Vermelho da Procuradoria-Geral de Justiça (Av. Álvares Cabral, 1690, 1º andar – Santo Agostinho –
BH).
PROGRAMAÇÃO:
Terça-feira – 03.04.2018
09:00 – Abertura (10min)
Expositor: Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça e Coordenador do ProconMG
09:10 – Painel 1: Políticas Públicas de Alimentação
-Guia Alimentar para a População Brasileira: Visão Geral (40min)
Expositor: Rafael Moreira Claro – Professor Adjunto do Departamento de Nutrição da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
-Rotulagem e Escolhas Alimentares (40min)
Expositora: Valéria R. Martins Vieira – Chefe de Serviço de Análise e Rotulagem da
Fundação Ezequiel Dias – Funed
-Mediadora: Natália de Carvalho Teixeira – Coordenadora do Curso de Nutrição das
Faculdades Kennedy (15min)
Perguntas do público (1h15min)
12:00 – Intervalo (1h30min)
13:30 – Credenciamento (30min)
14:00 – Painel 2: Sistema Alimentar
-Vigilância da Qualidade dos Alimentos (45min)
Expositores: Ângela Ferreira Vieira – Diretora de Vigilância em Alimentos da
Secretaria de Estado de Saúde – SES/MG
Kleber Eduardo da Silva Baptista – Coordenador da Divisão de Vigilância Sanitária e
Ambiental da Fundação Ezequiel Dias – Funed
-Impactos da Produção de Alimentos e Sustentabilidade (45min)
Expositora: Maluh Barciotte – Doutora em Saúde Pública e Ambiental. Consultora na
Área de Consumo Responsável, Saúde e Meio Ambiente.

09:00 – Painel 3: Obstáculos à Segurança Alimentar
- Direito à Informação (40min)
Expositor: Rodrigo Filgueira de Oliveira – Promotor de Justiça do Ministério Público
de Minas Gerais
-Publicidade de Alimentos (40min)
Expositora: Ana Paula Bortoletto – Pesquisadora em Alimentos no Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor – Idec
- Mediadora: Desirée Ruas – Jornalista Coordenadora do Movimento BH pela Infância
(15min)
Perguntas do público (1h25min)
12:00 – Intervalo (1h30min)
13:30 – Credenciamento (30min)
14:00 – Painel 4: Iniciativas e Projetos em Segurança Alimentar
- Música Popular Nutritiva (20min)
Expositora: Tânia Bicalho – Cantora, nutricionista, especialista em Musicoterapia
Organizacional e Hospitalar e em Docência da Educação Ambiental para a Cidadania e
Sustentabilidade
- Cantina Saudável (20min)
Expositora: Juliana Abrahão – Nutricionista Especialista em Segurança Nutricional e
Qualidade de Alimentos
- Horta nas Escolas (20min)
Expositor: Prof. Elisandro Rosa Pereira – Coordenador do Núcleo de Extensão das
Faculdades Kennedy de Minas Gerais.
- O Ato de Comer (20min)
Expositor: Cláudia Dias – Nutricionista e Educadora Alimentar
- Ativismo pela Alimentação Saudável (20min)
Expositora e Mediadora: Desirée Ruas – Jornalista Coordenadora do Movimento BH
pela Infância

15:30 – Apresentação artística (10min)
15:55 – Intervalo (20min)
15:40 – Intervalo (20min)
Mediadora: Laila Carline Gonçalves Rezende – Professora do Curso de Nutrição das
Faculdades Kennedy (15min)
- Perguntas do público (1h15min)
17:30 – Encerramento do primeiro dia
Quarta-feira – 04.04.2018
08:30 – Credenciamento (30min)

16:15 – Transformações sociais a partir do Guia Alimentar (20min)
Expositora: Paula Horta – Professora Adjunta do Departamento de Nutrição da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Plano Geral de Atuação do Ministério Público (20min)
-Expositor: Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça e Coordenador do ProconMG
-Mediador: A definir
Perguntas do público (50min)
18:00 – Encerramento
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
Proteína vegetal: descubra novos sabores
Macarrão integral, alho poró, cebola roxa, cogumelo shimeji,
vagem, abobrinha, pimenta vermelha, alho, cebolinha e molho de
tomate. A receita 'Fideuá vegetariano', criada pelo chef Leo Cora é uma
mostrado quão deliciosa e colorida pode ser a dieta de quem deseja
excluir a proteína animal da dieta.
A forma gradual como deve ser feita essa transição é tão importante
quanto a refeição conter itens de diferentes grupos alimentares. A
recomendação é feita pelo Guia Alimentar para a População Brasileira do
Ministério da Saúde, que também tem adaptações para a dieta
vegetariana por meio do Guia alimentar de dietas vegetarianas para Adultos (Sociedade Vegetariana
Brasileira-SVB/2012).
Vegetarianismo: Como o corpo pode reagir às mudanças:
Para fazer essa mudança e permanecer firme em seu propósito o indivíduo é motivado seja pela
obtenção de saúde e, em particular, a intestinal (devido ao aumento do consumo de fibras), ou por questões
de cunho ambiental, ético ou religioso.
Um dia sem carne:
Uma boa estratégia pode ser aderir a "segunda sem carne", campanha internacional para o incentivo
de uma alimentação livre de produtos animal, promovida pela SVB desde 2009. Criado nos Estados Unidos
em 2003 o movimento está presente em mais de 40 países.
"Uma vez por semana você se desafia a comer sem carne. Isso vai quebrando alguns paradigmas,
como o de achar que é algo impossível", indica Sara Ortins, pós-graduanda em Nutrição Vegetariana pela
Faculdade Santa Helena e vegana há 12 anos.
Equilíbrio Sempre:
Quem deseja excluir a ingestão de proteína animal precisa planejar muito bem seu cardápio. Partindo
do princípio de que "uma dieta vegetariana não necessariamente é saudável, pois depende como ela é
montada", afirma o nutricionista Filipe Oliveira de
Brito, docente do curso de nutrição da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e mestre em Saúde
coletiva pela Universidade do Ceará (UECE). "Se o vegetariano ingere muitos alimentos industrializados
(óleos vegetais hidrogenados e farinhas refinadas), também poderá ter uma saúde debilitada. Mas se inclui
frutas, vegetais, leguminosas e nozes de forma variada poderá apresentar melhor saúde. O fato é que ele
precisará de uma dieta variada, assim como aprender a fermentar e germinar cereais e leguminosas para
reduzir seus fatores antinutricionais e, assim, melhorar a disponibilidade de aminoácidos", destaca o pósgraduando em Nutrição Clínica e Esportiva (IPGS).
Ai que fome
A sensação de fome é a principal alteração devido à transição. Isso acontece porque o sistema
digestivo atua rapidamente quando não há carne, que demora para ser processada no sistema digestivo.
Sara Ortins cita o emagrecimento rápido como reação comum de quem exclui a carne sem substituí-la por
vegetais adequados em calorias e proteínas.
Diversificar as refeições é essencial para conseguir obter todos os nutrientes que o corpo necessita.
Nesse caso, é indicado incluir cereais (fonte de carboidratos), ricos em fibras insolúveis, minerais e vitaminas;
leguminosas (principal fonte de proteína vegetal), minerais (ferro, cálcio e zinco) e vitaminas B1 e B9 (ácido
fólico). As sementes oleaginosas (gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas) não podem faltar, assim
como legumes e verduras (vitaminas e minerais) e frutas (fonte de energia). Apesar de a maioria das pessoas
ter acesso a essas informações, nada substitui a avaliação nutricional.
Acesse:
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/vida/proteina-vegetal-descubranovos-sabores-1.1908669
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

Artigo publicado no dia 20 de fevereiro mostra os impactos
negativos de bebidas açucaradas na saúde das crianças. Intitulado
“Thenegativeimpactofsugar-sweetenedbeveragesonchildren’s
health: an update of the literature” mostra uma atualização da
literatura com base em artigos publicados a partir de 1 de janeiro
de 2007.
O artigo conclui que o consumo de bebidas açucaradas
apontam para consistentes evidências de aumento de sobrepeso e
obesidade e cárie dentária em crianças e adolescentes; evidências
surgem mostrando a associação com resistência à insulina e
efeitos relacionados à cafeína.
Fonte:Vital Strategies
Acesse em: https://bmcobes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40608-017-0178-9

Obesidade altera gosto de alimentos, diz estudo
Um grupo de cientistas norte-americanos publicou, na última terça-feira, na revista especializada
“PLOSBiology”,artigoindicandoqueaobesidadeafetaapercepçãodegostodosalimentoseestimula
a busca por comidas mais calóricas.
O estudo conduzido com ratos obesos constatou que eles possuem 25% menos papilas gustativas
do que os roedores no peso ideal. O aumento de peso reduz a sensibilidade ao gosto da comida, efeito
que era revertido quando perdiam peso. As papilas gustativas humanas funcionam de maneira muito
semelhante.
Na prática, os pesquisadores norte-americanos explicam que, para alguém obeso, comidas
saudáveis que são naturalmente suaves no
paladar, como alface, brócolis ou cenoura,
podem não ter gosto algum – o que aumenta a
tentação por alimentos mais calóricos.
Outros estudos já apontavam para essa
direção. Medindo atividades cerebrais,
pesquisadores descobriram que pessoas com
maior índice de massa corporal tinham menos
prazer com gostos agradáveis e precisavam
comer mais para obter o mesmo efeito de
dopamina.
Antes disso, já se sabia que pessoas com
menos sensibilidade aos sabores tendem a
procurar alimentos mais doces e gordurosos.
Fonte:
http://www.otempo.com.br/interessa/obesidade-altera-gosto-de-alimentos-diz-estudo-1.1587942
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Saiu na Mídia
Em Portugal, Imposto leva empresas a reduzir quantidade de açúcar nas bebidas
O imposto sobre as bebidas açucaradas, que entrou em vigor em Portugal no ano
passado, levou as empresas a reduzirem a quantidade de açúcar para serem
menos taxadas. Uma alteração com efeitos na saúde já que fez com que os
habituais consumidores ingerissem menos 5630 toneladas de açúcar em 2017.
As conclusões fazem parte do estudo Fiscalidade ao Serviço da Saúde
Pública: A Experiência na Tributação das Bebidas Açucaradas em Portugal,
assinado por cinco autores, entre eles o actual secretário de Estado da Saúde
Fernando Araújo. No documento, publicado no site da revista Acta Médica, os
investigadores recordam que a obesidade é um problema grave, salientando as
estimativas do último Inquérito Alimentar Nacional e de Actividade Física
(publicado no ano passado) de que 5,9 milhões de portugueses têm excesso de
peso.
O mesmo inquérito refere que 17% da população ingere pelo menos um
refrigerante ou néctar por dia, percentagem que sobe para 40% no grupo dos
adolescentes. Também neste grupo a obesidade é um problema. Segundo o estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) 2016, da
Organização Mundial da Saúde, quase 31% das crianças portuguesas têm excesso de peso.
Estratégia para a alimentação saudável lançada
A criação do imposto sobre as bebidas açucaradas faz parte da estratégia para a alimentação saudável lançada pelo governo e que
junta vários ministérios. Assim, as bebidas com teor de açúcar inferior a 80 gramas por litro pagam 8,22 euros de taxa por hectolitro. Aquelas
com um teor acima das 80 gramas por litro pagam 16,46 euros por hectolitro.
Os efeitos do imposto foram claros, conclui o estudo: “O fenómeno de transferência do consumo de bebidas com teores mais
elevados de açúcar adicionado, incluídas no escalão superior de taxação, para o escalão com teores de açúcar inferiores teve como resultado
uma diminuição de 15% do volume total de açúcar consumido através da gama de bebidas abrangidas pelo imposto. Este fenómeno
representa, em termos nominais, um volume de 5630 toneladas de açúcar que os habituais consumidores deste tipo de bebidas ingeriram a
menos durante o ano de 2017”. Os investigadores explicam que “este fenómeno justifica-se pelo movimento de reformulação levado a cabo
por algumas marcas do sector com vista a reduzir o teor de açúcar dos seus produtos, passando estes a ser tributados ao abrigo do escalão
inferior”. Sugerem por isso que sejam criados escalões intermédios no imposto para alargar este efeito, “hipótese que deveria ser avaliada no
âmbito do Orçamento de Estado para 2019”. No início desta semana o Governo publicou um despacho que determina a criação de um grupo
de trabalho para avaliar os impactos deste imposto, sendo que uma das tarefas é estudar a revisão dos escalões. O grupo, que terá de
apresentar as suas conclusões até 30 de Junho, terá estudar o impacto do imposto na alteração dos comportamentos dos consumidores e o
seu efeito na indústria nacional.
Aposta na educação
Outro ponto que os autores destacam é o facto de a redução do açúcar ingerido em 2017 ter sido superior à conseguida entre 2013 e
2016 através de mecanismos de educação e auto-regulação. Salientam ainda eventuais impactos que o imposto possa ter tido na redução do
consumo deste tipo de bebidas, referindo uma quebra de 4,3% nas vendas em 2017 em comparação com o período homólogo.
Para Alexandra Bento, bastonária dos Nutricionistas e uma das investigadoras, o estudo mostra que a criação do imposto levou a
indústria a mudar o comportamento, mas também a “colocar este tema na ordem do dia”. Mas salienta que ainda há um longo caminho a
fazer, que começa com a questão da educação para uma alimentação mais saudável. “Acredito que os consumidores estão mais despertos
para o facto de os refrigerantes serem um veículo de açúcares, mas acho que não têm verdadeira noção em que outros alimentos está o
açúcar. O inquérito alimentar mostra que os alimentos que mais contribuem para o consumo de açúcar são os doces, biscoitos, bolachas,
cereais de pequeno-almoço, cereais infantis. Acredito que os consumidores não tenham essa noção quando os compram. A educação é muito
importante”, afirma. Alexandra Bento lembra que os estudos dizem que o valor arrecadado com o imposto sobre as bebidas açucaradas deve
reverter para programas dentro da mesma causa. Medida que sente que ainda não está a ser aplicada em Portugal. “O Orçamento de Estado
refere que a taxa é aplicada no Serviço Nacional de Saúde, mas isso é muito extenso. Deve ser aplicada em medidas para promover a
alimentação saudável, para apostar na literacia de forma a facilitar que as pessoas decidam por alimentos mais saudáveis”, defende.
A responsável lembra que a média de consumo de açúcar por dia e por pessoa é de 90 gramas, valor que sobe para as 100,1 gramas
quando se trata de crianças com menos de dez anos. “Temos anos de vida perdidos por comermos mal e corremos o risco de a próxima
geração ter menos anos de vida do que nós.” Ainda assim a bastonária acredita que Portugal tem tudo para liderar o processo, começando
pelo facto de termos a dieta mediterrânica. Mas lamenta algumas “areias na engrenagem”. “No ano passado o Ministério da Saúde propôs um
concurso para a contratação de 55 nutricionistas para os centros de saúde, mas o Ministério das Finanças chumbou. Este ano o Orçamento
prevê a contratação de 40. O Ministério da Saúde já diligenciou o concurso, veremos o que dirão as finanças.”
Fonte: https://www.publico.pt/2018/03/23/sociedade/noticia/imposto-leva-empresas-a-reduzir-quantidade-de-acucar-nas-bebidas1807869; Imagem: Rui Gaudêncio
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Gastos do Brasil com diabetes podem dobrar na próxima década, diz estudo britânico
Avanço da diabetes no Brasil pode fazer com que os custos
diretos e indiretos da doença dobrem até 2030, aponta pesquisa divulgada
nesta sexta-feira pela universidade britânica King's College, em parceria
com a Universidade de Gottingen (Alemanha).
O estudo, que levantou dados de 180 países, levou em conta
tanto despesas com o tratamento médico da diabetes quanto os impactos
na atividade econômica – como a perda de produtividade de
trabalhadores e as mortes prematuras decorrentes da doença e de males
associados, como problemas cardíacos. Segundo o levantamento, os
gastos do Brasil com a diabetes foram de US$ 57,7 bilhões (R$ 190 bilhões,
em valores atuais) em 2015. Até 2030, essas despesas podem subir para
US$ 97 bilhões, segundo estimativas mais conservadoras, ou US$ 123
bilhões (R$ 406 bilhões), no pior dos cenários avaliados pelo estudo
europeu.
É um dos custos mais altos do mundo em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), diz à BBC Brasil Justine Davies, coautora do estudo e
professora do Centro de Saúde Global do King's College.
"A doença tem sido vista como a próxima epidemia global, tem aumentado na maioria dos países e ninguém tem conseguido
enfrentá-la", acrescenta. Isso é grave porque a diabetes é uma importante causadora de cegueira, falência renal, problemas cardíacos,
derrames e amputações, aponta a Organização Mundial da Saúde (OMS). Por trás da epidemia está o aumento de peso da população (Foto:
Getty Images) Por trás da epidemia está o aumento de peso da população.
O que fazer?
Davies diz que não estudou especificamente o caso brasileiro, mas aponta que o avanço da diabetes provavelmente está ligado ao sobrepeso
da população – segundo dados de 2016 do Ministério da Saúde, 20 em cada 100 brasileiros sofrem de obesidade. E isso está intimamente
ligado ao consumo excessivo de comida pouco saudável, como fast-food e alimentos ultraprocessados – bolachas, refrigerantes, salgadinhos e
similares –, a despeito da crescente conscientização acerca do que é uma alimentação saudável. "É difícil mudar isso", admite Davies. "As
pessoas têm mais conhecimento atualmente. Mas se você coloca um pacote de batatinhas na minha frente, provavelmente vou comê-las.
Existe uma tensão entre o que sabemos que nos faz bem ou mal e o que o ambiente nos oferece. E o ambiente tem favorecido as comidas
rápidas e os deslocamentos em carros (que estimulam o sedentarismo)."
Outro problema é a associação entre o aumento no padrão de vida da população e o maior consumo de itens processados, em detrimento de
comidas in natura. "À medida que as pessoas ganham mais dinheiro, elas querem comer mais, como um sinal de prosperidade."
Para resolver isso em uma escala nacional e global, Davies acha necessário haver um "compromisso político". "É preciso haver impostos mais
severos sobre comidas não saudáveis e restrições à sua publicidade, sobretudo as que forem voltadas às crianças, que são mais suscetíveis",
defende. A pesquisadora cita exemplos bem-sucedidos do México, que elevou a taxação sobre bebidas açucaradas (medida que reduziu o
consumo de refrigerantes e similares em 5,5% e 9,7% em 2015 e 2016, primeiros anos em que vigorou), e de Londres. A capital britânica tem
estimulado a população a caminhar e andar de bicicleta
com a difusão de rotas ciclísticas e a taxação de carros
que circulam em áreas centrais da cidade.
Impacto global e na América Latina
A ameaça da diabetes ao Brasil é excepcionalmente
grave, mas não é única no mundo: segundo Davies,
nenhum dos países estudados tem conseguido
resultados particularmente positivos no combate à
doença.
"Nos EUA, provavelmente o país mais obeso do mundo,
as taxas (de diabetes) estão se estabilizando – um dos
poucos países onde isso aconteceu", diz a pesquisadora.
No entanto, o país enfrenta a perspectiva de gastar até
US$ 680 bilhões em decorrência da doença em 2030. Na
China, a projeção é de que os gastos relacionados à
diabetes praticamente tripliquem na próxima década, passando de US$ 222 bilhões a US$ 631 bilhões. No mundo inteiro, a perspectiva é de
que gaste-se US$ 2,5 trilhões direta e indiretamente com a diabetes, o dobro dos custos atuais. E a América Latina deve ficar com o maior
fardo, se analisada a proporção em relação ao tamanho de seu PIB. Um dos fatores por trás disso, segundo Davies, é a estrutura populacional
latino-americana: cresceu a prevalência de diabetes em uma população ainda relativamente jovem, em idade produtiva.
Confira mais sobre a notícia em:
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/gastos-do-brasil-com-diabetes-podem-dobrar-na-proxima-decada-diz-estudobritanico.ghtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar-smart&utm_campaign=share-b0ar

