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27 de novembro a 1º de dezembro de 2017

Oficina para o Desenvolvimento de
Competências de Famílias Indígenas para o
Direito Humano à Alimentação Adequada e
SAN
No período de 20 a 24 de
novembro de 2017 foi realizada a
1ª Oficina para o Desenvolvimento
de Competências de Famílias
Indígenas para o Direito Humano à
Alimentação
Adequada
e
Segurança Alimentar e Nutricional
no Polo Base Sangradouro - Aldeia
São José, DSEI Xavante, MT.
A ação resulta de uma
parceria entre o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef), a Coordenação-Geral de Atenção Primária à
Saúde Indígena (CGAPSI/DASI/SESAI) e a Coordenação-Geral de Alimentação e
Nutrição (CGAN/DAB/SAS) e visa contribuir com a redução da mortalidade e
desnutrição de crianças indígenas e promover a alimentação adequada e
saudável na comunidade, como uma ação da “Agenda Integrada de Saúde da
Criança Indígena”.
O objetivo da oficina foi trabalhar com a Equipe Multidisciplinar de
Saúde Indígena (EMSI) da aldeia São José, com a equipe técnica do DSEI e a
comunidade local (especialmente mulheres e lideranças indígenas) sobre a
rede de causalidade da desnutrição infantil local; bem como estimular a
Promoção da Alimentação Adequada e Saudável entre os indígenas da etnia
Xavante, a fim de contribuir para a garantia do Direito Humano à Alimentação
Adequada e a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional na comunidade.
A ação se justifica porque a alimentação das famílias, incluindo a de crianças
em idade de alimentação complementar, vem incorporando alimentos
processados e ultraprocessados, o que levou ao enfraquecimento das práticas
alimentares tradicionais e surgimento de doenças relacionadas à má
alimentação.
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Foi identificado que há necessidade urgente de políticas
públicas integradas, para além da saúde, considerando com a
violação de vários direitos. Foram observadas a inexistência de
água potável e, em consequência, alta prevalência de diarreia e
outras condições que aumentam o risco de desnutrição infantil.
Além da falta de saneamento e aterramento sanitário, produção
de roças e hortas comprometidas pela aculturação e
proximidade com a cidade, facilitando compra de alimentos
processados e ultraprocessados, com aumento de casos de
doenças crônicas, como hipertensão e diabetes entre adultos. O
direito à informação, o fortalecimento da agenda de nutrição
entre as ações de saúde e a contratação de nutricionistas para
apoio e coordenação dessas ações, integrando as EMSI, foram
outras reivindicações surgidas nas oficinas realizadas com a
comunidade.

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
#AconteceuNaSaúde | O sal que a gente não vê e os perigos do
exagero na alimentação. Entenda: https://t.co/SQJiSbXAob

Caminhadas e corridas são ótimas atividades para melhorar o
condicionamento físico e perder peso. Saiba mais:
https://t.co/KVcpEmjDx4

Modelo de determinação
do estado Nutricional de
Crianças Xavantes
menores de 5 anos de
idade, construído com os
profissionais locais e
com subsídios das
oficinas com a
comunidade (mulheres,
professores, anciãos e
lideranças da
comunidade)

Conheça os fatores que influenciam a alimentação de pessoas com
mais de 60 anos: https://t.co/SEAQqm1kkM
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O sal que a gente não vê e os perigos do exagero na alimentação
A obesidade e o sobrepeso têm aumentando por toda a
América Latina e Caribe, como aponta um relatório produzido
apresentado neste ano pela Organização Pan-Americana da
Saúde em conjunto com a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura. Mais de 360 milhões de pessoas
estão com sobrepeso, o que corresponde a aproximadamente
58% da população latino-americana e caribenha.
As mulheres são as mais afetadas, sendo que em mais de
20 países a taxa de obesidade feminina é 10% maior que a dos
homens. Além disso, o relatório aponta uma tendência de
aumento de sobrepeso e obesidade também nas crianças.
No Brasil, dados do Ministério da Saúde revelam que
mais de 17% dos adolescentes de 12 a 17 anos estão com sobrepeso. E esse problema se deve em grande parte à má
alimentação desses jovens, uma vez que essa mesma pesquisa aponta que entre os 20 alimentos de maior consumo
pelos adolescentes brasileiros, os refrigerantes estão entre os seis primeiros, passando à frente das hortaliças e
frutas.
O Ministério da Saúde tem um estudo que apresenta o consumo médio do brasileiro em relação ao sódio, que
gira em torno de 12 gramas por dia. Esse valor é considerado muito alto pela Organização Mundial da Saúde, que
recomenda apenas 5 gramas diárias.
Esse consumo em excesso está ligado diretamente ao aumento de doenças como hipertensão, diabetes e
obesidade que, juntas com as doenças cardiovasculares, respiratórias e câncer respondem por 72% das mortes no
país.
Para tentar controlar essas doenças e impedir o avanço da obesidade no Brasil, o Ministério da Saúde tem
trabalhado em ações e iniciativas que ajudem a melhorar a forma como os brasileiros se alimentam. De acordo com
o ministro da Saúde, Ricardo Barros, “cada vez mais a alimentação saudável fará parte dos objetivos prioritários do
Ministério da Saúde. Estamos fazendo parcerias com a indústria alimentícia para reduzir o sal, o açúcar e sódio dos
alimentos, porque as pessoas sabem que precisam cuidar da saúde e nosso papel é ajudar elas nesse cuidado”
afirmou.
“As pessoas precisam consumir mais alimentos naturais, aqueles que chamamos ‘in natura’, ou seja, aqueles
que vêm diretamente da natureza sem receber processos e tratamentos químicos. Isso significa comer mais arroz,
feijão, frutas, verduras, legumes, leite e carnes. Também é importante evitar alimentos que vem embalado em sacos
e caixas com muitos conservantes”, explica a coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde,
Michele Lessa.
No início deste ano, a Organização Pan-Americana da Saúde realizou uma reunião com diversas entidades
internacionais no âmbito da alimentação, com objetivo de debater o problema da mudança nos padrões alimentares
- um dos principais motivos que têm gerado aumento da obesidade e do sobrepeso.
Com base em estudos internacionais, foi observado que recente crescimento econômico e a ampliação da
urbanização aumentaram também o consumo de produtos ultraprocessados. Isso fez o consumo de pratos
tradicionais e alimentos orgânicos diminuírem. Para mudar essa situação, é preciso mudar a maneira de se
alimentar.
Rita Lobo é chef de cozinha e apresentadora de um programa sobre alimentação saudável. Segundo ela, o
segredo é “cortar da lista de compras os ultraprocessados, que são aqueles produtos cheios de aditivos químicos”. A
chef explica que o jeito de saber o que você está comendo é justamente lendo os ingredientes do rótulo dos
produtos que você compra. “Quando você começa a ler os ingredientes do rótulo e você vê que tem nomes
estranhos que você não teria na cozinha da sua casa, isso é ultraprocessado, tira do carrinho”, afirmou Rita Lobo.
No site do Ministério da Saúde é possível baixar o Guia Alimentar Para a População Brasileira, um documento
que contém dicas e explicações de como se alimentar melhor, de maneira simples e econômica. Com ele é possível
aprender dicas fáceis de seguir e que ajudam a melhorar a saúde.
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53070&catid=579&Itemid=50218
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Ficar muito tempo sentado aumenta risco de morte prematura
Não é novidade para ninguém que a inatividade e uma alimentação
incorreta são prejudiciais à saúde. Por ser uma recomendação médica, o
Ministério da Saúde vem fazendo campanhas de promoção da saúde para
ajudar a população a ter uma boa qualidade de vida. Mas hoje há outra
preocupação: a de passar muito tempo sentado.
Parece algo exagerado, mas o problema é que passamos a maior
parte do tempo sentados e preocupados com nossas atividades diárias e,
com isso, não nos damos conta que é importante ficarmos em pé. Mas por
que esse assunto é tão importante? Em 2012, a Universidade de Leicester,
na Inglaterra, publicou um estudo onde foram coletados e analisados
dados sobre longas horas na posição, tirados de 18 estudos envolvendo mais de 794 mil pessoas.
A análise mostrou que as pessoas têm o costume de gastar entre 50% e 70% do tempo sentadas. Os
pesquisadores concluíram que o tempo sentado era diretamente proporcional ao aumento de chance de ter
diabetes e desenvolver doenças cardiovasculares e o aumento da probabilidade de morrer prematuramente.
Se pararmos para pensar, esse pode ser um mal dos tempos modernos. Hoje em dia passamos muito tempo
sentados trabalhando em frente ao computador, temos controle remoto para tudo, telefone sem fio e, além disso,
celulares que nos prendem a atenção a todo tempo, seja para jogar, ler ou até mesmo para pedir uma comida.
Talvez a tecnologia seja a maior contribuinte para o sedentarismo. E o motivo é bem claro - ficar sentado demais é
uma prática ligada à inatividade física e de práticas de atividades que exigem pouco gasto energético, como o
deslocamento para o trabalho, em casa, no trabalho ou nas horas de lazer.
Segundo Danielle Keylla, consultora técnica do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, caso
você trabalhe a maior parte do tempo sentado, o ideal é pausar a cada 1 hora e fazer alongamento ou caminhar. É
possível adotar algumas estratégias que podem ajudar a lembrar sobre a importância de mover-se, mesmo durante
o horário de trabalho. "No trabalho, muitas pessoas tendem a permanecer sentadas o máximo de tempo. Isto pode
ser bom para o desenvolvimento das tarefas, mas é ruim para o nosso corpo. Mover-se ajuda a melhorar a circulação
sanguínea e, consequentemente, a irrigação do nosso corpo, fazendo o oxigênio chegar aos músculos", fala Danielle.
Não fique parado
No dia a dia também há alguns hábitos que você pode incorporar, pode ser dentro de casa, no trabalho e no
lazer. Subir e descer escadas, deixar o carro mais longe para caminhar, nadar, fazer alongamento, vale dançar,
passear de bicicleta o importante é praticar.
Para começar, é preciso lembrar que não se deve associar atividade física a esforço exagerado. Para manter a
saúde, prevenir doenças e deixar o corpo mais forte e vigoroso, o caminho pode ser tão simples que até surpreende.
• No trabalho levante-se para tomar água. A hidratação é importante;
• Participe dos momentos de ginástica laboral na empresa;
• Caso tenha condições físicas e seja possível, prefira sempre a escada;
• Fique atendo se o conforto da cadeira ou pés lhe faz permanecer mais tempo sentado.
Apesar de a ergonomia ser fundamental para a saúde, ela não deve camuflar a necessidade de reduzir o
tempo sentado. Tudo isso é movimento. Quando praticadas regularmente, essas atividades têm o poder de criar
uma rotina saudável e benéfica para o corpo e a mente. Mas, mesmo no caso de exercícios moderados, no início é
preciso tomar alguns cuidados importantes como a escolha de atividade que atenda às suas necessidades físicas e
não agrave algum problema muscular ou de postura que você tenha.
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=53069&catid=579&Itemid=50218
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Academia da Saúde é tema de estudo de professores de Recife e
Toronto
Professores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade de Toronto (Canadá) estão
desenvolvendo um estudo para avaliar o custo-eficácia do programa Academia da Saúde. Criado em 2011, pelo
Ministério da Saúde do Brasil, a iniciativa se inspirou na experiência da Academia da Cidade, implantada no Recife
desde 2002 e que tem servido de referência para a criação de políticas de promoção da saúde no Brasil e no exterior.
Hoje funciona em 2,9 mil municípios, em todos os Estados brasileiros.
A ideia de estudar o custo-efetividade da Academia da Saúde partiu do professor Flávio da Guarda, da UFPE.
Doutor em Saúde Pública pela Fiocruz, ele observa que em países como Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Canadá
existem pesquisas que avaliam o custo e a efetividade de medicamentos, procedimentos médicos e atividade física.
Mas no Brasil nenhum relacionado a programas de
atividade física. Daí o ineditismo do trabalho.
O pernambucano apresentou a proposta do
estudo ao professor-doutor Peter Coyte, do Instituto
de Políticas de Saúde, Gestão e Avaliação, da
Universidade de Toronto, e foi convidado por ele a
passar seis semanas como docente-visitante no
Canadá. Coyte é um dos maiores especialistas em
avaliação econômica do mundo. A visita foi viabilizada
com financiamento da Fundação de Amparo à Ciência
e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) e apoio da
UFPE.
RESULTADOS
A avaliação desse tipo de programa é uma caixa de surpresas, mas temos expectativa de que ele se mostre
positivo do ponto de vista custo-efetividade. Promover a saúde por meio de atividade física pode significar economia
nos gastos, sobretudo no caso de doenças que surgem em consequência da inatividade física. Ao invés de pagar por
internações hospitalares relacionadas à hipertensão, diabetes, derrames e infartos, o investimento em programas
como a Academia da Saúde pode ser mais proveitoso, pois produz benefícios físicos, psicológicos e sociais" diz
Flávio.
Para chegar a uma conclusão, os dois professores estão analisando a produção do programa (número de
procedimentos realizados e pessoas atendidas); evidências científicas (diminuição do risco de adoecimento e morte);
potenciais impactos sobre a melhoria da qualidade de vida, sintomas de depressão, interação social e aumento dos
níveis de atividade física das pessoas.
A ideia é tentar identificar se existe associação entre a participação das pessoas no programa e os custos dessa
intervenção para depois comparar com o gasto com internações hospitalares e outros desfechos negativos para a
saúde, assim como os potenciais impactos sobre a qualidade de vida da população. Na prática, vamos verificar se o
investimento e efeitos do programa são maiores ou menores que os gastos e consequências da falta de atividade
física”, resume. O resultado do estudo será publicado em três artigos, que serão escritos entre os meses de
dezembro de 2017 e março do próximo ano. Os achados da pesquisa também serão apresentados em seminário
realizado para gestores da Academia da Saúde.
O professor pernambucano defende a adesão da comunidade ao programa, que ao longo dos últimos anos
vem sendo ampliado e tem perspectiva de continuar crescendo. Meta do Plano Plurianual 2016-2019 do governo
Federal aponta que o Ministério da Saúde deverá custear 3,5 mil polos do programa Academia da Saúde.
Fonte: JC Online
Disponível em: http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/noticia/2017/11/26/academia-da-saude-e-tema-de-estudo-de-professores-derecife-e-toronto-317356.php
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Espaço dos Estados

Oficina Estadual de Promoção de Saúde - MS
Aconteceu no Mato Grosso do Sul a Oficina Estadual
de Promoção de Saúde, nos dias 21 e 22 de novembro. O
evento foi organizado pela Gerência Estadual de
Alimentação e Nutrição (GEAN) juntamente com a
Coordenação de Vigilância em Saúde (CVS). O encontro
reuniu profissionais dos municípios do estado da Vigilância
Alimentar e Nutricional (VAN), Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASF), Academia da Saúde e coordenadores da
Atenção Básica.
Foram abordados temas relacionados a atividade física e Academias da Saúde, Novo Guia Alimentar para a
População Brasileira, Cenário epidemiológico/nutricional do estado, Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade e
Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
A Oficina contou, ainda, com a presença da Dra. Rita de Cássia (UFGD), Teresa Cristina (UFMS/FCG), Michele
Borsoi (Telessaude/FCG), Larissa Domingues (SES) e Fellipe Minervine (SESAU).
Também Foram apresentadas as experiências exitosas dos municípios: Taílci Cristina (NASF/Dourados), Renata
Cruz (VAN/Chapadão do Sul), Francielle Perine (Promoção de Saúde/Amambai) e Hevaristo de Barros (Academia da
Saúde/Naviraí).

I Seminário Estadual da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição - AL
A convite da Área Técnica de Alimentação e Nutrição de Alagoas, a CGAN participou do I Seminário Estadual
da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ocorrido no dia 21 de novembro, em Maceió – AL.
Conforme a programação do evento, a representante da CGAN realizou a apresentação sobre as principais
ações implementadas no âmbito da PNAN no estado, como Programa Bolsa Família na Saúde, Vigilância Alimentar e
Nutricional, Estratégia de Fortificação Nacional com Micronutrientes em Pó (NutriSUS), Programa Nacional de
Suplementação de Vitamina A e Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Além disso, houve a partilha de diversas
experiências municipais na implementação dessas ações e programas.
Na oportunidade, na manhã do dia 22, a representante da CGAN participou de uma reunião entre áreas
estratégicas da Secretaria de Estado de saúde (e-SUS, Nasf e Programa Saúde na
Escola) com vistas a identificar os principais entraves e propor soluções conjuntas
para superação dos desafios na implementação das agendas de alimentação e
nutrição no estado.
Programação
 Atualização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) - Ministério da Saúde.
 Experiências exitosas – SMS Maceió – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN
 Programa Bolsa Família - Ministério da Saúde.
 Experiências exitosas – SMS Arapiraca – Programa Bolsa Família – PBF.
 Programa Nacional de suplementação de Vitamina A - Ministério da Saúde.
 Práticas Integrativas e Complementares no SUS
 Fortificação da Alimentação infantil com micronutrientes em pó – NutriSUS - Ministério da Saúde.
 Experiências Exitosas – Teotônio Vilela - Fortificação da Alimentação infantil com micronutrientes em pó –
NutriSUS.
 Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil – EAAB - Ministério da Saúde.

Experiências Exitosas – SMS Marechal Deodoro – Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil – EAAB.
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

Revisando e abordando o vínculo entre os meios de comunicação de massa e o aumento da obesidade entre as
crianças europeias: a Academia Europeia de Pediatria (EAP) e a declaração de consenso do Grupo Europeu de
Obesidade Infantil (ECOG)

A Academia Europeia de Pediatria (EAP) e o Grupo Europeu de
Obesidade Infantil (ECOG) publicaram na Revista Acta Paediatrica
"Os pais devem limitar a
uma declaração de consenso sobre o vínculo entre os meios de
comunicação de massa e o aumento da obesidade entre as crianças
visualização de televisão e o uso de
europeias.
computadores e aparelhos
Foram encontradas evidências de uma forte ligação entre os
semelhantes a não mais de 1,5
níveis de obesidade em todos os países europeus e a exposição da
horas por dia, e só se a criança
mídia infantil, demonstrando que os pais e sociedade precisam de
uma melhor compreensão sobre a influência das mídias sociais nos
tiver mais de 4 anos de idade",
hábitos alimentares.
recomenda Adamos Hadjipanayis,
Segundo o estudo, o tempo que as crianças deveriam ficar
pediatra no Larnaca General
expostas a telas seria limitado a 90 minutos (uma hora e meia) por
Hospital, no Chipre, e um dos
dia.
O grupo recomenda ainda que não sejam colocadas televisões
autores do estudo.
nos quartos das crianças e que esta permaneça desligada nas horas
das refeições e de estudo. Também não deve ser dado um
smartphone às crianças com menos de 12 anos.
Na Europa, 97% das casas possui pelo menos uma televisão enquanto que 72% das crianças têm acesso a
computador, reporta o estudo, que adianta ainda que os menores de quatro anos passam, em média, uma hora por
dia a ver televisão. Dos quatro anos para cima, a criança começa a entrar em contacto com "outros tipos de mídia" e
o tempo que passa frente às telas aumenta exponencialmente para uma média de 7,25 horas diárias.
De acordo com o estudo, estes padrões contribuíram para o aumento da obesidade infantil assistido nos
últimos 25 anos na Europa. Nos dias de hoje, cerca de uma em cada dez crianças dos 5 aos 17 anos de idade sofre de
obesidade ou excesso de peso, reporta a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Para resolver este problema, os pais devem tentar entender o impacto que as redes sociais (e os hábitos
alimentares) têm na vida e na saúde dos seus filhos, advertem os cientistas.
E para isso ser possível, "os pediatras devem informar os pais acerca do risco generalizado que o uso de meios
de comunicação de massa representa para o desenvolvimento cognitivo e físico dos seus filhos", afirma
Hadjipanayis.
O estudo afirma também que ver televisão e usar as redes sociais antes de dormir pode perturbar os padrões
de sono dos mais novos, o que também pode, por si, contribuir para a obesidade.
Os cientistas acreditam que os próprios pais devem dar o exemplo e reduzir o tempo que eles próprios gastam
no consumo de mídia, especialmente na presença dos filhos. Usar a televisão como uma "técnica de babysitting"
também não é aconselhável.
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O que o estudo trouxe sobre a relação entre mídias digitais com o comportamento
alimentar

Publicidade alimentar por meio da Internet e smartphones:
Uma maior interatividade no marketing de alimentos na Internet é mais eficaz quando relacionada à promoção da marca de
alimentos e ao incentivo à compra de produtos de marca. O número de sites que usam advergames, que integra publicidade e
videogames, está crescendo. Um estudo de Folkvord et al. avaliou a eficácia dos advergames na promoção do consumo de
alimentos anunciados e confirmou que o advergaming é efetivo na promoção do consumo de alimentos.
É mais difícil para as crianças reconhecer propagandas na Internet em comparação com a TV, pois os anúncios na web não são
agrupados e exibidos entre os programas, como estão na TV. No futuro, será ainda mais difícil controlar a publicidade na web do
que a publicidade de TV tradicional, uma vez que as primeiras são mais baratas para a indústria de alimentos criar e ser mais difícil
de controlar através de políticas e legislação nacionais.

Qualidade da publicidade alimentar e da importância da marca:
A ligação de alimentos, como chocolates, batatas fritas e outros menos saudáveis, com personagens de filmes populares e
esportistas conhecidos incentiva as crianças a comprarem esses alimentos, pois reconhecem esses ícones culturais. Vários estudos
mostraram que as crianças preferem o gosto de alimentos e bebidas em embalagens de marcas conhecidas em comparação a
produtos idênticos, mas sem marca ou genéricas. As crianças com excesso de peso consomem muito mais energia de alimentos de
marca do que de produtos sem marca ou genéricos, sugerindo que podem ser mais sensíveis às estratégias de marketing de marca
de alimentos.

Publicidade de alimentos e bebidas em filmes e programas de TV:
Inserção de alimentos e bebidas filmes e programas de TV pode influenciar escolhas alimentares de crianças e adolescentes,
mesmo se não são direcionadas a esses grupos etários. Por exemplo, produtos que são inseridos nas filmagens, como personagens
bebendo refrigerantes. Esta é uma estratégia mais baratas do que a publicidade tradicional e os produtos podem ser vistos muitas
vezes em diferentes ambientes, multiplicando os efeitos da exposição, por exemplo, no cinema ou em casa, no computador ou
celular.

Publicidade alimentar e obesidade infantil:
Os dados da Europa e dos Estados Unidos mostram que os anunciantes visam crianças de idade cada vez mais jovens para
estabelecer preferências de marca no início da vida de uma criança. A maioria dos alimentos e produtos alimentares anunciados
para crianças na Europa e nos Estados Unidos possuem alta densidade calórica, bem como alto teor de gorduras, açúcares e, ou,
sal. Foi relatado que crianças com idade entre 2 a 8 anos, que estão expostas a comerciais durante programas de TV infantil,
demonstraram tendências significativas para escolher marcas de alimentos que foram promovidas durante o período de
visualização, mesmo depois de apenas uma curta exposição. Esses estudos sugerem que o número de propagandas que as
crianças vêem tem impacto direto sobre suas escolhas alimentares e sobre os alimentos que eles pedem para seus pais
comprarem.

Fonte: Acta Paediatrica
Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.14136/full
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Consumo de alimentos ultraprocessados e a prevalência de doenças autoimunes
Foi publicado artigo pela revista "Foods"
que traz a relação entre o consumo de alimentos
ultraprocessados e a relação com doenças
autoimunes, como diabetes tipo 1 e doença
celíaca. O artigo demonstra que a composição de
alimentos ultraprocessados pode promover
desequilíbrio da microbiota, levando à resposta
pró-inflamatória e, consequentemente, um
"intestino vazado". Esses fatores foram
associados ao aumento do risco de
autoimunidade em crianças geneticamente
predispostas. Além disso, os emulsificantes,
comumente
usados
em
produtos
ultraprocessados, podem modificar a microbiota
intestinal e a permeabilidade intestinal,
aumentando o risco de autoimunidade. Por outro
lado, as dietas à base de alimentos não
processadas e minimamente processados podem promover o equilíbrio da microbiota intestinal, a resposta antiinflamatória e a integridade epitelial. Assim, para diminuir a susceptibilidade à autoimunidade, deve-se evitar o
consumo de alimentos ultraprocessados e aumentar o consumo de alimentos frescos e minimamente processados.
Acesse: http://www.mdpi.com/resolver?pii=foods6110100

Reuniões e agendas estratégicas
VIII Encontro Estadual de Coordenadores Regionais de Alimentação e
Nutrição no estado do Mato Grosso
O encontro será realizado nos dias 30/11 e 01/12, na Escola de Governo de Mato Grosso, e tem por objetivo
atualizar os coordenadores regionais de Alimentação e Nutrição e da Secretaria Estadual de Saúde nos programas
estratégicos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).
Serão abordadas as temáticas de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, Linha de cuidado da
Obesidade, Guia Alimentar, Vigilância Alimentar e Nutricional, Ações para prevenção e controle das carências
nutricionais, Programa Bolsa Família na saúde, Sistemas de informação e financiamento da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição.

5ª Plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Entre os dias 28 e 29 de novembro será realizada a 5ª Reunião Plenária do Consea. CGAN participará das
Comissões Permanentes 1 (Sisan e Macrodesafios Nacionais e Internacionais), 2 (Ambientes Alimentares e Nutrição),
4 (Direito Humano à Alimentação Adequada) e 6 (Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas) e da
plenária, que terá como tema Racismo Institucional, Terra e Território.
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Implementando o
o Guia
Guia Alimentar
Alimentar para
para a
a População
População Brasileira
Brasileira
Implementando
Qual vai ser o assado deste Natal?
O Natal chega em menos de um mês. E quem busca manter uma alimentação saudável, baseada em
comida de verdade, pode se deparar com um dilema: vai ou não vai ter peru este ano?
A ave à venda no mercado, antes de ser congelada, é temperada na fábrica. Se você tem o hábito de
ler os ingredientes do rótulo, vai ver ali um monte de aditivos químicos – e uma carga extra de
conservantes. Ou seja, apesar de crua, a ave é ultraprocessada.
Para muita gente, isso virou uma questão conceitual: não faz sentido servir um alimento
ultraprocessado numa comemoração tão centrada na mesa. Concordo, mas sei também que, para muita
gente, manter a tradição de servir um peru no Natal é mais importante. A questão que mais pesa, para
mim, porém, é o sabor: o gosto de tempero pronto não desce!
O panelinha testou várias estratégias para deixar o sabor...menos pior. O passo a passo inclui lavar a
ave para tirar um pouco do tempero artificial e, na sequência, deixar de molho numa solução para dar um
sabor mais caseiro.
Outra possibilidade, em vez de tentar driblar um problema criado pela indústria, é trocar de assado!
Quem sabe não está na hora de dar início a uma nova tradição natalina?
Até para as famílias mais tradicionais não faltam opções. Pernil de porco ou uma bela bacalhoada
são a cara do Natal. Quem gosta de ousar pode ir de picanha assada com crosta de sal grosso, um preparo
bem brasileiro, com pinta de churrasco, mas que fica todo festivo com os acompanhamentos certos. Até
uma torta lindamente decorada, como a da foto, pode ir para o forno no lugar do peru. Não faltam ideias
no especial de Natal do Panelinha.
Especial Natal Panelinha 2017
Na nossa página especial de Natal você encontra postagens diárias. São dicas de decoração, de como
arrumar a mesa, várias opções de cardápios para a ceia (inclusive vegetariana) e também ideias de
comidinhas que viram ótimos presentes para os amigos.
Logo na semana que vem, entra no ar o primeiro 'Rita, Help! Especial de Natal 2017'. Serão vários
episódios, até o dia 24 de dezembro! Para não perder nenhuma postagem, inscreva-se no canal Panelinha
no YouTube.

Fonte: Informativo Semanal Panelinha – Para receber o informativo, cadastre-se no site Panelinha.
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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 – 24/11/2017)

- 2464754 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas
com vitamina A, o que representa 39% da meta de crianças
de 6 a 59 meses.

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887
- 34,73% de famílias acompanhadas:




3.576.615 famílias acompanhadas;



Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 3,78 pontos percentuais (p.p.);

Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 12,96 pontos percentuais
(p.p.);

- 267.808 gestantes localizadas:



Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 27/11/2017:

Em relação à estimativa (465.160), estamos com 55,31% de gestantes
localizadas;

- Em comparação com novembro de 2016, estamos com
menos cerca de 894.170 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 13,6 pontos percentuais ao
comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional
(39%): RJ, RS, SP, PR, PA, CE, BA, RO e RR.

- Descumprimento na atual vigência:

16.956 crianças sem vacina em dia

740 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:





168 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
3.280 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
160 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de 2017,
por Unidade Federativa.
1ª vigência 2017 (parcial 14/04/17)
UF

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Brasil

2ª vigência 2017 (parcial 13/11/17)

Nº famílias
Nº famílias
Nº famílias
Cobertura Nº famílias
Cobertura
perfil saúde
perfil saúde
perfil saúde
(%)
perfil saúde
(%)
acomp.
acomp.
75.292
321.100
336.167
58.903
1.397.540
842.248
69.257
144.348
266.901
799.863
866.142
110.787
139.629
772.645
402.640
878.649
346.898
303.386
638.494
276.539
79.229
40.802
301.781
99.989
216.903
1.195.382
107.230
11.088.744

15.792
70.373
121.034
8.155
324.588
225.484
15.686
24.371
57.060
181.955
301.597
13.611
29.607
158.454
82.146
179.487
75.737
70.458
78.372
54.309
15.417
6.143
41.045
18.137
54.816
162.484
27.778
2.414.096

20,97
21,92
36,00
13,84
23,23
26,77
22,65
16,88
21,38
22,75
34,82
12,29
21,20
20,51
20,40
20,43
21,83
23,22
12,27
19,64
19,46
15,06
13,60
18,14
25,27
13,59
25,91
21,77

70.882
304.439
314.485
55.869
1.309.844
785.149
62.718
128.851
245.958
755.465
804.681
99.705
127.432
726.104
379.144
829.438
326.621
276.932
584.067
259.382
70.717
36.302
274.041
90.984
204.282
1.076.669
98.726
10.298.887

27.097
111.483
152.532
14.871
492.678
353.564
14.384
48.225
74.672
259.255
370.068
21.433
41.578
284.968
121.738
318.825
116.038
98.158
91.243
78.208
19.517
9.667
77.794
25.117
76.369
239.410
37.723
3.576.615

38,23
36,62
48,50
26,62
37,61
45,03
22,93
37,43
30,36
34,32
45,99
21,50
32,63
39,25
32,11
38,44
35,53
35,44
15,62
30,15
27,60
26,63
28,39
27,61
37,38
22,24
38,21
34,73

Diferença
percentual 2ª
vigência
2017/1ª
vigência 2017
17,25
14,70
12,50
12,77
14,39
18,26
0,29
20,54
8,98
11,57
11,17
9,21
11,42
18,74
11,71
18,01
13,69
12,22
3,35
10,51
8,14
11,57
14,79
9,47
12,11
8,64
12,30
12,96

Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao
dia 27/11/2017 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
28675
102322
117528
28186
282549
154759
52523
41831
115735
235154
172388
36816
80404
171023
114444
205075
88474
21429
13109
102444
35695
13605
7253
12449
81374
77585
71925
2464754

Cobertura
47,1%
48,7%
40,4%
50,6%
34,7%
30,8%
51,8%
42,9%
51,8%
47,6%
68,4%
49,2%
68,7%
29,5%
51,2%
39,2%
46,4%
20,0%
6,7%
55,9%
36,0%
36,1%
7,7%
54,6%
61,8%
14,2%
75,1%
39,0%
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Saiu na Mídia

Da casca ao talo, (quase) tudo pode ir ao prato
Em épocas de gasto excessivo, a economia e o melhor
uso de produtos estão mais valorizados do que nunca. E essa
é uma regra que também vale para alimentação.
O desperdício é um mal a ser combatido e as medidas
contra esse problema devem começar, preferencialmente,
dentro de casa — com a utilização das partes não
‘convencionais’ dos alimentos, por exemplo. O
aproveitamento integral dos alimentos consiste em usar
sementes, cascas e talos em sua totalidade (não somente a
polpa).
“Alternativas como essas, usando os princípios
nutricionais, possibilitam reduzir os gastos com alimentação,
melhoram a qualidade nutricional, especialmente em
vitamina C, vitamina A, ferro, potássio, entre outras vitaminas e minerais, já que, em muitos alimentos, o teor
nutritivo é maior em relação à própria polpa”, comenta Ammy Coelho, nutricionista clínica e esportiva.
Já a nutricionista Jovana Benoliel questiona: “Ao fazer um suco de melão ou melancia, por que não bater a
polpa com as sementes?”. Ela diz que é possível separar a semente da abóbora ou do melão, desidratar e fazer uma
farinha para enriquecer a farinha de trigo ou a aveia.
Não descascar os alimentos para consumi-lo (maçã e abacaxi, por exemplo) é outra possibilidade, mas é
preciso cuidado. “Como as cascas não são parte comestíveis, usualmente, e ficam mais em contato externo, elas,
consequentemente, estão mais expostas à contaminação”, ensina Jovana, que também é mestre em Ciência dos
Alimentos.
O objetivo do aproveitamento integral é extrair o maior teor de vitaminas, minerais e fibras, que, geralmente,
se concentram nas cascas.
Monick Sena é nutricionista e responsável pelo programa Mesa Brasil. Para ela, os alimentos, em sua
totalidade, podem ser utilizados e não se deve jogar nada fora. “O reaproveitamento cria, recria e incentiva a criação
de receitas que consigam aproveitar os alimentos integralmente”, sugere Monick, que em, suas receitas, sempre
utiliza alimentos regionais e da estação, como o abacaxi.
“O erro mais comum é ter o preconceito proveniente de não sabermos utilizar os alimentos com as cascas e
talos e acabar desperdiçando. Às vezes, o preconceito de não querer fazer a receita com a casca e a desvalorização
das receitas com esse itens fazem com que as pessoas percam chances incríveis. As barreiras evitam que pessoas
testem, provem e, então, a gente incentiva tanto o preparo, e depois o ‘teste’, para ver que não tem nenhuma
fórmula mágica”, finaliza.
O desperdício não acontece ao jogar sobras de alimentos fora. O preparo de comidas em excesso também
pode causar problemas. Nessas horas, entram as receitas. Se há o excedente, apenas aproveite com criatividade.
Quanto às proteínas, elas também podem ser utilizadas.
Mesa Brasil
O Brasil vem se destacando no combate à fome com ações para reduzir o desperdício de alimentos e garantir
a segurança alimentar e nutricional de milhares de pessoas. O Programa Mesa Brasil do Sesc é uma das iniciativas
mais expressivas do País no combate à fome.
Trata-se de uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. É baseado em ações
educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que podem ser
consumidos.
A ideia é ter baixo custo e preparo simples. Jhôina Karla, de 17 anos, participou de uma dessas oficinas, no
bairro Rio Piorini. “Tem coisas que dá para reutilizar que a gente realmente não sabia, como o abacaxi. Tive uma
nova experiência. É bom trazer essas atividades para a comunidade porque muitas a gente nem conhece”, disse a
jovem, que alega ter aprendido a não mais cozinhar em grandes quantidades, ato que sempre ocorre, especialmente
nessa época do ano.
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Dicas práticas para utilização integral de alimentos
• Asse a batata com casca, regue azeite, sal, limão e ervas a gosto;
• Chá gelado da casca de abacaxi;
• Sementes de jerimum torradas;
• Casca de maracujá pode servir de base para doces ou usar na comida como
se fosse batata.
Sugestões: Não caia na situação comum de preconceito com alimentos
integralmente consumidos; Evite o desperdício; Se o produto não está sendo
consumido e está amadurecendo, o melhor a fazer é higienizar e congelar. A
maioria dos alimentos pode ser congelado. Tanto a casca como polpa.
Alimentos que podem ser aproveitados integralmente
• Folhas de: cenoura, beterraba, batata doce, couve-flor, abóbora, brócolis, hortelã;
• Cascas de: batata, banana, tangerina, laranja, mamão, pepino, maçã, abacaxi, berinjela, beterraba, melão, goiaba,
manga, abóbora;
• Talos de: couve-flor, brócolis, beterraba, agrião;
• Entrecascas de: melancia, maracujá, melão;
• Sementes de: abóbora, melão, mamão, jaca, cupuaçu.
Fonte: D24am
Disponível em: http://d24am.com/plus/gourmet/da-casca-ao-talo-quase-tudo-pode-ir-ao-prato/

