SEGUNDEIRA DA CGAN

Nesta edição
1. CGAN participa de reunião sobre
Aprimoramento da Rotulagem Frontal
2. Seminário debate avanços do Chile no
controle da publicidade de alimentos
3. Reunião do Guia Alimentar para crianças
menores de dois anos
4. Governo federal define ações para
sistemas
alimentares
saudáveis
e
sustentáveis
5. Não é normal sentir dor na hora de
amamentar
6. Centro de Excelência contra a Fome
anuncia vencedores de concurso de
pesquisa
7. Câmara Legislativa do DF realiza
seminário sobre alimentação saudável
8. Inscrições abertas – Curso “Planejamento
de Ações de Educação Alimentar e
Nutricional no ambiente escolar”, na
modalidade EAD
9. Reuniões e Agendas Estratégicas da
CGAN
10. De olho na evidência
11. Espaço dos estados
12.Implementando o Guia Alimentar para a
População Brasileira
13. Monitoramento semanal dos programas
estratégicos da CGAN
14. Saiu na Mídia

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição
– CGAN/DAB/SAS/MS
SAF Sul Quadra 2 Lotes 5/6 Bloco II – Sala 8 –
Auditório – Edifício Premium
70.070-600 - Brasília – DF
Tel.: (61) 3315.9091

PÁGINA 1

28 de agosto a 1º de setembro de 2017

CGAN participa de reunião sobre aprimoramento
da Rotulagem Frontal
No dia 21 de agosto, o Ministério da Saúde participou de reunião
realizada pela ANVISA para discussão das propostas para aprimoramento da
Rotulagem Frontal.
A ANVISA recebeu cinco propostas, que foram apresentadas e discutidas
na referida reunião. O Ministério da Saúde, representando a CAISAN,
apresentou proposta; assim como a Associação Brasileira das Indústrias de
Alimentação, a Fundação Ezequiel Dias, o Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor, a Organização Pan Americana de Saúde Pública e a Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.
Como um dos encaminhamentos do Grupo de Trabalho sobre
Rotulagem Nutricional, instituído por meio da Portaria ANVISA nº 949, de 4 de
junho de 2014, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
– CAISAN elaborou e enviou à Anvisa proposta de rotulagem de alimentos na
parte frontal das embalagens como forma de promoção, apoio e proteção da
alimentação saudável (Nota Técnica nº 6/2017 – Processo SEI
71000.034342/2017-28). O GT de Rotulagem Nutricional instituído pela
ANVISA foi desenvolvido por dois anos e contou com representantes de
diversos segmentos da sociedade brasileira, que em conjunto desenvolveram
subsídios para aperfeiçoar medidas regulatórias relativas à rotulagem
nutricional no Brasil.
A proposta elaborada pela CAISAN, instância que integra o Sistema
Nacional e Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e é composta por 20
Órgãos da administração pública federal, considera a importância da
rotulagem frontal para a promoção de hábitos alimentares saudáveis na
população brasileira e para a promoção de medidas de saúde pública e
garantia de direitos do consumidor. Essa proposta é baseada em pesquisas
nacionais e internacionais e toma como ponto de partida a experiência de
alguns países na implementação de novas regulações para rotulagem
nutricional de alimentos processados e ultraprocessados. O Modelo proposto
pela CAISAN é inspirado na experiência do Chile, que instituiu novas normas
para a rotulagem frontal de alimentos por meio de Decreto Nacional em 2015.
Com esta normativa, o Ministério da Saúde Chileno instituiu novas regras para
declarar a presença de nutrientes, calorias, sódio, gorduras e açúcares
presentes em grandes quantidades em produtos processados e
ultraprocessados. Definiu-se, então, a adoção de símbolos de advertência no
rótulo frontal dos alimentos para declarar a presença desses nutrientes acima
dos limites estabelecidos em sua legislação.
No caso do Brasil, melhorar o entendimento da informação nutricional
declarada no rótulo, tornando-a visualmente acessível, de interpretação
rápida, de linguagem simples e direta e que permita comparar produtos de
uma mesma categoria, assume importância no cenário atual ao se observar o
crescimento de problemas de saúde pública que são associados à máalimentação: como a prevalência do excesso de peso na população adulta 57%; o aumento da obesidade em adultos - 20,8%; e a associação de Doenças
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Crônicas Não Transmissíveis - DCNT como causa de 74% do total de mortes no Brasil (VIGITEL, 2016). Cabe salientar
que o aprimoramento da rotulagem nutricional é medida fundamental para auxiliar os consumidores na seleção de
alimentos mais apropriados para uma alimentação adequada e saudável. Contudo, somente esta medida não é
suficiente para deter o avanço da obesidade e o aumento de mortes causadas por DCNT. Além de qualificar a
rotulagem frontal dos alimentos, é sabido que também é necessário sobretaxar alimentos ultraprocessados;
promover ambientes saudáveis; e regular a publicidade para crianças, esse são apenas alguns exemplos. Tamanhos
desafios exigem ações e compromissos intersetoriais, que têm como base:
i. Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade (Caisan) - Reúne diversas ações do Governo
Federal que contribuem para a redução da obesidade e tem como objetivo orientar estados e municípios sobre
como desenvolver ações locais para prevenir e controlar este cenário registrado no país, por meio do incentivo e da
promoção de mudanças na alimentação e da prática regular de atividade física;
ii. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil
(2011-2022) - Construído em parceria com diferentes setores do governo e da sociedade civil, o plano prevê um
conjunto de medidas para reduzir em 2% ao ano a taxa de mortalidade prematura por enfermidades como câncer,
diabetes e doenças cardiovasculares como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).
iii. Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2016-2019) – Aportam nove desafios e reúne um
conjunto de metas e ações políticas e econômicas que envolvem diversos setores relacionados à produção, ao
abastecimento e o consumo de alimentos.
Nota-se ainda que o aperfeiçoamento da rotulagem nutricional corrobore com o alcance dos compromissos
assumidos pelo Brasil no âmbito da Década de Ação em Nutrição (2016-2025). Esses primeiros compromissos
assumidos objetivam: a) Deter o crescimento da obesidade na população adulta até 2019 por meio de políticas
intersetoriais de saúde e segurança alimentar e nutricional; b) Reduzir, na população adulta até 2019, o consumo
regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30%; e c) Ampliar em no mínimo 17,8% o percentual de
adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente.
A proposta apresentada pela CAISAN propõe que as advertências mostram-se como melhor alternativa para a
rotulagem frontal. Essa alegação se respalda no entendimento de que: a) o modelo de advertência apresenta
características mais desejáveis para uma rotulagem frontal efetiva; b) as advertências são mais diretas na
informação que se quer passar; c) ao se utilizar o modelo de advertência, intui-se que a avaliação do consumidor
independe de maiores interpretações; d) o modelo de advertências é de fácil compreensão; e) modelo de
advertências apresenta critérios mais objetivos para a escolha do produto: possuir menos ‘selos’/advertências; f) o
modelo de advertências apresenta um mesmo formato para nutrientes críticos de forma geral.
Cabe também destacar que essa escolha observou o Modelo de Perfil Nutricional da OPAS (2016), que fornece
“informações baseadas em evidências para a formulação de politicas e regulamentações fiscais e de outros tipos
destinados a evitar o consumo de alimentos não saudáveis, como as relativas à rotulagem na parte frontal das
embalagens”. O Modelo de Perfil Nutricional da OPAS elegeu um conjunto de nutrientes críticos baseados nas metas
de ingestão de nutrientes para a população (MINPS) estabelecidos pela OMS para a prevenção da obesidade e das
DCNTs. As MINPS foram formuladas após análise cuidadosa das evidências atualizadas que relacionavam a ingestão
de nutrientes críticos a problemas de saúde.
É importante mencionar que, em reunião realizada na sede da ANVISA no dia 21 de agosto de 2017, com o
objetivo de apresentação das propostas de rotulagem pelos setores, identificou-se que organizações como o
Instituto de Defesa do Consumidor-IDEC e Organização Pan-Americana de Saúde- OPAS apresentaram propostas
similares à proposta da CAISAN. Ambas as organizações defendem a utilização de advertências nutricionais, em
formato geométrico, na parte frontal da embalagem. Ambas utilizam como ponto de corte o Modelo de Perfil de
Nutrientes da OPAS. Essa similaridade nas propostas reforça a defesa de que advertências nutricionais são mais
eficazes para orientar ao consumidor sobre escolhas mais saudáveis.
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Seminário debate avanços do Chile no controle da publicidade de
alimentos
O Chile é reconhecido por possuir uma das mais rígidas legislações sobre etiquetagem da composição
nutricional dos alimentos e controle da publicidade, que inclui a proibição de propaganda de alimentos
ultraprocessados dirigida a menores de 14 anos. O processo de elaboração dessa lei, em meio a fortes reações da
indústria de alimentos e de setores do próprio governo daquele país, foi um dos destaques do seminário promovido
pela Comissão Senado do Futuro (CSF), nesta quinta-feira (17), no auditório do Interlegis.
O seminário, que teve como tema a educação e os fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT), foi proposto pelo senador Cristovam Buarque (PPS-DF), que também dirigiu os trabalhos. Obesidade,
distúrbios circulatórias, moléstias cardíacas, respiratórias, diabetes e câncer estão entre essas doenças. Os principais
fatores de riscos seriam atividade física insuficiente, uso nocivo de álcool e alimentação inadequada.
Entre os fatores, os participantes da audiência centraram atenção nos hábitos alimentares inadequados, cada
vez mais baseado no consumo de alimentos ultraprocessados (conhecidos pelos críticos como junk food, em
Português "comida lixo"). Convidado especial, o senador chileno Guido Girardi, autor da lei criada em seu país,
apontou ainda a publicidade de alimentos como uma questão das mais prejudiciais, por estimular o consumo
massivo desses produtos.
Direito de saber
Construída com o apoio de entidades sociais, a lei chilena incorpora o princípio do “direito de saber”, de
acordo com o autor. Isso significa que o cidadão tem o direito de conhecer o exato conteúdo dos produtos que leva
à sua mesa, explicou Girardi. Em vigor a partir de junho de 2016, a norma foi criada em reação a quadro crescente de
doenças crônicas não transmissíveis no país, como a obesidade.
Para atender o público em geral, todos os produtos alimentícios que estão além dos limites estabelecidos de
gordura, sal e açúcar devem conter informações claras na embalagem. A informação nutricional é inscrita em selos,
em fundo preto, acompanhada da frase “RICO EM”, antes da menção ao nome da substância com alto teor.
Crianças
Além de proibir qualquer publicidade que induza crianças a consumir junk food, a lei impede a distribuição
gratuita deste tipo de alimento a pessoas com menos de 14 anos. O texto também restringe a venda desses
alimentos nas cantinas das escolas, caso de biscoito, batatas fritas, bolos, doces e refrigerantes, bem como a
publicidade deles em canais dirigidos ao público com menos de 14 anos. Nos demais canais, as mensagens
publicitárias só podem ser exibidas entre 22h e 6h.
Os produtos com a nova rotulagem também não poderão utilizar em sua publicidade – incluindo o rótulo e a
embalagem – elementos do universo infantil, o que se aplica a fotos e desenhos (de animais a super heróis) ou
brindes. Outra restrição se refere ao uso da violência ou agressividade e a associação de crianças com o consumo de
bebidas alcoólicas e tabaco.
- A lei teve imenso impacto sobre as crianças. Hoje, elas já sabem que têm de comer alimentos com menor
quantidade de selos – afirma o senador.
Legislação referencial
A audiência fez também parte da programação do 10º Seminário Alianças Estratégicas para a Promoção da
Saúde, realizado anualmente em Brasília. O evento é organizado pela ACT Promoção de da Saúde, que se dedica à
capacitação de agentes públicos e sociais em ações de controle do tabagismo e pela alimentação saudável. Paula
Jonhs, diretora da entidade, destacou que a legislação do Chile serve de referência para o Brasil e outros países.
Disse que há obstáculos nesse caminho, mas que podem ser superados, assim aconteceu com o tabagismo, hoje em
queda.
- Houve tempo em que fumar era tão natural que não se compreendia como um direito exigir um ambiente
livre de cigarro – comparou.
Isabela Fleury Sattamini, nutricionista pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP), explicou que os
alimentos recebem classificação com base no tratamento aplicado antes de ser consumido: não processados ou
minimamente processados (frutas, hortaliças, leite in natura, grãos e carnes, por exemplo); ingredientes culinários
processados (óleos, manteiga, sal e açúcar); processados (pães, queijos e conservas).
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Os ultraprocessados, que cada vez mais presentes nas prateleiras dos mercados, incluem salgadinhos,
biscoitos, margarinas, refrigerantes, cereais matinais, embutidos, entre outros. Segundo a nutricionista, eles se
distinguem por apresentarem lista ampla de ingredientes, além de substâncias para conservar e realçar a cor e o
sabor. Ela lamentou que, por força da publicidade, esses produtos sejam erroneamente apresentados como
substitutos dos demais grupos de alimentos.
Isabela também destacou a influência desses produtos para o aumento da curva da obesidade. Observou que,
56% da população tem sobrepeso, com 20% já enquadrados na faixa da obesidade. Aproveitou ainda para destacar
posição do Instituto Nacional do Câncer (Inca) sobre o excesso de peso como fator de predisposição de 13 diferentes
tipos de câncer, o que levou o instituto a defender medidas de divulgação nutricional e de controle de publicidade
dos alimentos semelhantes às do Chile.
Padrão Estados Unidos
A representante do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Ana Paula Bortoletto, salientou que, por ano,
são registrados cerca de 200 mil novos casos de obesidade somente nas capitais brasileiras. Disse que, mantida a
tendência, o Brasil chegará até 2020 a patamar idêntico ao dos Estados Unidos. Disse ainda que, por ano, são
registrados 60 mil novos casos de diabetes nas capitais, outra doença crônica cada vez mais associada a maus
hábitos alimentares. Ela cobrou mudanças na legislação, inclusive taxação maior para os produtos ultraprocessados.
- É necessário uma regulação firme, que permita mudanças no ambiente alimentar. Não adianta focar esforços
apenas em campanhas dirigidas aos indivíduos – apelou.
Marta Coelho, que representou o Ministério da Saúde, confirmou que as doenças crônicas não transmissíveis
são hoje a principal causa de morte no Brasil e no mundo. De 1990 a 2013, o número de óbitos por essas doenças no
mundo aumentou em 42% (de 27 milhões para 38,3 milhões) enquanto houve diminuição das doenças
transmissíveis. No Brasil, elas responderam por 74% dos óbitos em 2012, predominando as mortes prematuras. Há
um Plano Global de Ação da Organização Mundial de Saúde, no qual o Brasil está engajado.
- A meta principal é reduzir a mortalidade prematura por DCNT em 2% ao ano – informou.
Solange Castro, que atua no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que coordenas as ações para
alimentar crianças e jovens nas escolas, esclareceu sobre as regras para a aquisição e oferta de alimentos. Na
compra de enlatados, embutidos, doces, preparações semiprontas ou concentradas (lei em pó), só podem ser
utilizados até 30% dos recursos repassados. É vedada a aquisição de refrigerantes e refrescos artificiais.

Reunião do Guia Alimentar para crianças menores de dois anos
O Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos foi publicado em
2002 e apresentou as primeiras recomendações oficiais sobre alimentação e
nutrição para esse público.
Diante das transformações sociais vivenciadas pela sociedade brasileira,
que impactaram sobre suas condições de saúde e nutrição, a CGAN iniciou, em
2015, o processo de revisão deste Guia. Em continuação a esse processo de
revisão, ocorreu em Brasília/DF, nos dias 24 e 25 de agosto de 2017, a Oficina do
Grupo Técnico de Revisão do Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois
Anos, cujo objetivo principal foi discutir a versão zero do texto do Guia
Alimentar. A oficina reuniu autores
que trabalharam à distância para
alinhamento da proposta.
Os próximos passos incluem a
elaboração da primeira versão do
guia que será submetido às oficinas
de validação e à consulta pública no
inicio de 2018.
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Governo federal define ações para sistemas alimentares
saudáveis e sustentáveis
Brasília – O governo federal definiu, nesta sexta-feira (11), as propostas que serão apresentadas no Simpósio
Regional: Sistemas Alimentares Sustentáveis para uma Alimentação Saudável na América Latina e Caribe. Promovido
pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e Organização Pan-americana de
Saúde (Opas/OMS), o encontro ocorrerá entre os dias 5 e 7 de setembro, em El Salvador.
A definição foi feita em consulta nacional realizada durante a reunião da Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (Caisan). Na ocasião, foi elaborado um documento de referência para nortear a
apresentação brasileira no simpósio regional.
A disponibilidade de alimentos, o acesso e o consumo desses produtos e uma governança intersetorial voltada
à segurança alimentar e nutricional no país foram destacados na consulta. Também foram citados o Programa Bolsa
Família, o Criança Feliz, as compras institucionais e o fortalecimento da agricultura familiar, com o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).
De acordo com secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS), Caio Rocha, o evento será uma oportunidade para observar ações que contribuam para um maior
acesso a uma alimentação saudável, para a redução da insegurança alimentar entre crianças e em comunidades e
povos tradicionais e para o combate ao sobrepeso e à obesidade, como aponta o segundo Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan).
“O Brasil é o país da América Latina que mais investe na segurança alimentar e nutricional. Temos uma agenda
muito definida, o que nos guia para a construção das políticas públicas. Mas queremos também aprender com as
políticas dos outros países”, destacou.
Para o representante da FAO no Brasil, Alan Bojanic, o relatório “reflete os avanços do Brasil em termos de
combate à fome e à desnutrição e apresenta novas propostas”. “É um documento que sinaliza o compromisso de
manter os níveis de políticas públicas e investimentos sociais para que o Brasil continue nessa posição de referência
internacional”, afirmou.
Segundo a presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta Recine,
o Brasil deve ser uma referência no simpósio por executar ações de combate à fome em grandes escalas. “O país
tem uma experiência que deve ser cada vez mais compartilhada. Temos várias boas práticas que podem contribuir
para o desenvolvimento de políticas públicas. Esse documento vai colocar à disposição dos participantes do simpósio
o que aprendemos com a nossa história, além de contribuir com o nosso processo de aprimoramento”.
Além do Consea e da FAO, representantes da Opas/OMS, do
Programa Mundial da Alimentação (PMA) e do governo federal
participaram da reunião da Caisan. Coordenada pelo MDS, a
câmara reúne representantes de 20 ministérios e secretarias
especiais.
A câmara é uma instância governamental responsável pela
coordenação e pelo monitoramento intersetorial das políticas
públicas, na esfera federal, relacionadas à segurança alimentar e
nutricional, ao combate à fome, e à garantia do Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA).
Fonte: Caisan
Disponível em: http://mds.gov.br/caisan-mds/noticias/2017/agosto/governo-federal-define-acoes-de-alimentacao-saudavel-para-apresentar-a-paises-da-america-latina
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Não é normal sentir dor na hora de
amamentar
O aleitamento materno gera inúmeros benefícios para
mãe e filho. Além do valor nutritivo para os bebês, o leite
materno protege as crianças contra infecções, alergias,
algumas doenças crônicas e cânceres infantis. Para a mãe, a
amamentação reduz o peso mais rapidamente após o parto,
ajuda o útero a recuperar o tamanho normal, diminui o risco
de hemorragia e anemia e reduz o risco de diabetes e de
desenvolver câncer de mama e ovário.
Há muitos benefícios gerados pela amamentação, no
entanto, algumas mães podem ter dificuldades na hora de
amamentar e precisam de apoio de orientação. No começo
das mamadas, é comum a mulher sentir dor discreta ou
mesmo moderada nos mamilos, devido à forte sucção deles e
da aréola. Essa dor pode ser considerada normal e não deve
persistir além da primeira semana.
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-dasaude/52857-nao-e-normal-sentir-dor-na-hora-de-amamentar

Centro de Excelência contra a Fome
anuncia vencedores de concurso de
pesquisa
O Centro de Excelência contra a Fome e o Centro
Universitário de Brasília (UniCeub) divulgaram os vencedores
do concurso de pesquisa “Segurança alimentar e nutricional
sustentável: construindo pontes entre práticas agrícolas
sustentáveis e programas de alimentação escolar”.
Os autores dos três melhores artigos de pesquisa
participarão de visitas de estudos organizadas pelo Centro de
Excelência contra Fome — parceria entre o governo brasileiro
e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações
Unidas. Já os artigos dos cinco primeiros colocados serão
publicados na Revista de Direito Internacional.
A competição tinha como objetivo identificar centros
de pesquisa e grupos educacionais em todo o mundo com
experiência no campo da alimentação e nutrição a fim de
colaborar com a criação e disseminação de conhecimento,
além de promover integração entre ciência e política no
campo da pesquisa em segurança alimentar e nutricional.
Confira aqui os vencedores.
Fonte: ONU
Disponível em: https://nacoesunidas.org/centro-de-excelencia-contra-a-fomeanuncia-vencedores-de-concurso-de-pesquisa/
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Câmara Legislativa do DF realiza
seminário sobre alimentação saudável
Entre as atividades estão colheitas e replantios de hortaliças,
degustação de produtos do Cerrado, exposições de programas
sociais e políticas públicas, iniciativas da sociedade civil, oficinas
sobre plantas alimentícias não convencionais (PANCs) e outras.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal promove no
próximo dia 1º de setembro, das 9h às 18h30, o Seminário
Alimentação Saudável, uma iniciativa da Frente Parlamentar
em Favor da Promoção do Desenvolvimento do DF, com o
apoio e a parceria de várias instituições.
O evento faz parte da programação da “Virada do
Cerrado”, que ocorre de 1º a 3 de setembro na capital do país.
Na parte da manhã será inaugurada a Horta do Servidor, com
várias atividades na Praça da Câmara Legislativa.
Entre as atividades estão colheitas e replantios de
hortaliças, degustação de produtos do Cerrado, exposições de
programas sociais e políticas públicas, iniciativas da sociedade
civil, oficinas sobre plantas alimentícias não convencionais
(PANCs) e outras.
À tarde haverá aula show no Auditório da Câmara,
seguida de duas mesas de debates. A primeira será “Saúde e
sustentabilidade do alimento que chega à nossa mesa”. A
segunda, “Agricultura urbana e periurbana”.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (61)
3348 8132.
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Saiu nas Redes Sociais do
Ministério da Saúde
A fome está batendo e vc está de dieta? Cuidado
também com os alimentos diet e light. Leia e
compreenda:
bit.ly/29IzauG

Quanto + tempo o bebê mamar no peito, melhor p/
ele e p/ a mãe!
#EuAmamento #AgostoDourado
http://www.blog.saude.gov.br/y0jnmb

Fonte: Consea
Disponível em:
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/agosto/camara-legislativado-df-realiza-seminario-sobre-alimentacao-saudavel/view

Inscrições abertas – Curso "Planejamento de ações de Educação
Alimentar e Nutricional no ambiente escolar”, na modalidade EAD
Com objetivo de instrumentalizar profissionais atuantes no PNAE,
tanto da área de Nutrição como de Educação, para o planejamento e o
desenvolvimento de ações transversais, transdisciplinares e
permanentes de EAN na comunidade escolar em que atuam, o CECANE
UFRGS oferece curso de capacitação intitulado “Planejamento de
ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar”.
Inscrições até 04/09/2017.
Para mais informações: http://rebrae.com.br/inscricoes-abertas-selecao-de-estados-emunicipios-interessados-em-participar-do-curso-planejamento-de-acoes-de-educacaoalimentar-e-nutricional-no-ambiente-escolar-na-modalidade/

@Anvisa atualiza norma sobre cereais p criança.
Portaria elenca ingredientes permitidos em alimentos
à base d cereais https://goo.gl/kPAC83
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Reuniões e Agendas Estratégicas da CGAN
30/08/2017 - 3ª turma da Oficina de Sistema do PBF na Saúde
A Equipe de Programas Estratégicos da CGAN/MS promoverá no dia 30/08 (quarta-feira) a 3ª turma da Oficina
de Sistema do PBF na Saúde.
Participarão da capacitação 36 profissionais dos municípios dos estados de MG, SP, MT, PI, GO, MS, CE, RJ, PE
e RJ.
A referida oficina será ministrada no Bloco Educacional da Fiocruz/Brasília, das 9h às 17h30.
Esta ação é uma estratégia de apoio à gestão estadual e municipal do PBF na saúde oferecida pela CGAN/MS,
com o objetivo de apresentar o sistema de Gestão do PBF na Saúde e as ferramentas disponíveis para facilitar o
acompanhamento das condicionalidades de saúde, o esclarecimento das principais dificuldades apresentadas na
operação do sistema e o compartilhamento de experiências exitosas na organização do processo de trabalho para
impulsionar o acompanhamento das condicionalidades.
Ao longo de 2017 serão oferecidas mais cinco turmas, sendo a última em 08/11/17.

3ª Oficina Regional sobre Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos no Cadastro Único e Programa
Bolsa Família – Sul
A Coordenação do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do Rio Grande do Sul e a Secretaria Nacional de
Renda de Cidadania (Senarc) do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realizarão a “3ª Oficina Regional sobre
Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos no Cadastro Único e Programa Bolsa Família – Sul”, a ser realizada
nos dias 28 a 31 de agosto de 2017, em Porto Alegre/RS. Essa oficina contará com a participação dos estados e
municípios da Região Sul: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.
Os Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) são grupos que apresentam peculiaridades na
forma de viver, seja pelos saberes e tradições próprias, como é o caso dos indígenas e quilombolas, seja por
situações específicas que as famílias enfrentam, a exemplo das pessoas em situação de rua e dos catadores de
materiais recicláveis. Isso os coloca em situação de exclusão e afasta essas famílias do acesso a bens e serviços
públicos. Nessa oficina serão trabalhados os seguintes grupos:
·
Indígenas
·
Quilombolas
·
Ciganos
·
Terreiro
·
Extrativistas
·
Ribeirinhos
·
Pescadores
·
Catadores de materiais recicláveis
·
População em situação de rua
Os objetivos das Oficinas 2017 são a realização de diagnósticos e a construção de soluções e estratégias no
que concerne ao acesso dos GPTE ao Cadastro Único e Programa Bolsa Família e ao atendimento ofertado pelo
poder local a essas famílias.
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De OLHO na

EVIDÊNCIA
A

O International Journal of Health Policy and Management publicou em junho o estudo com o seguinte título “The
Untapped Power of Soda Taxes: Incentivizing Consumers, Generating Revenue, and Altering Corporate Behavior”
em que aborda o uso dos impostos sobre os refrigerantes como estratégia para reduzir o aumento da obesidade e
das doenças não transmissíveis (DNTs). O México e a cidade de Berkeley-CA afirmam que os impostos sobre os
refrigerantes desincentivam o consumo devido ao aumento de preço e gera receita para apoiar os programas
governamentais. Já no Reino Unido em consequência à nova taxa de graduação em bebidas açucaradas, os
fabricantes estão reformulando as bebidas para reduzir significativamente o teor de açúcar, fazendo com que o
consumo excessivo de açúcar ao nível da sociedade seja reduzido.
Disponível em: http://ijhpm.com/article_3376_cfa3e140fb10202332ce4e53fcbd5d63.pdf

A Revista de Nutrição publicou o artigo “Práticas avaliativas no campo da alimentação e nutrição” em maio/junho.
É um artigo de revisão sistemática que tem como objetivo caracterizar e analisar os diferentes métodos existentes
para avaliação de programas e serviços de alimentação e nutrição no Brasil. Foram analisados 22 artigos quanto à
iniciativa avaliada, objetivo do programa/serviço, foco da análise, abordagem de avaliação, tipos de avaliadores
(internos e externos) e afiliação, metodologia adotada, fontes de financiamento/ parcerias, critérios de avaliação e
julgamento. Observou-se que a maioria dos artigos utilizou abordagens quantitativas e avaliações externas baseadas
na teoria epidemiológica, estratégias de avaliação participativa são incomuns, predominância das avaliações de
impacto e a implementação. Verificou-se também a pouca diversidade em termos de referências ao quadro teórico
no campo da avaliação de programas de cuidados de saúde no planejamento e execução dos processos de avaliação
analisados.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rn/v30n3/1415-5273-rn-30-03-00391.pdf

O Journal of the American Heart Association - Stroke publicou no dia 20 de abril deste ano o estudo “Bebidas
açucaradas e artificialmente adoçadas e os riscos de acidente vascular cerebral e demência” que avaliou se o
consumo de bebidas açucaradas ou artificialmente adoçadas estava associado aos riscos prospectivos de acidente
vascular cerebral acidental ou demência. Participaram do estudo 2888 pessoas com idade acima de 45 anos.
Após ajustes para idade, sexo, educação (para análise de demência), ingestão calórica, qualidade da dieta, atividade
física e tabagismo, maior consumo recente e acumulado de refrigerantes artificialmente adoçados foi associado a
um risco aumentado de AVC isquêmico, demência de todas as causas e demência da doença de Alzheimer. As
bebidas açucaradas com açúcares não foram associadas com AVC ou demência.
Disponível em: http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/04/20/STROKEAHA.116.016027
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Espaço dos Estados

Aracaju amplia programa de saúde para 53 escolas
O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, na manhã desta quarta-feira 23, o termo de compromisso que ampliará
o funcionamento do Programa Saúde na Escola para 53 unidades de ensino da rede municipal. O projeto, que integra
ações das secretarias municipais da Educação e da Saúde, garantirá uma série de ações de prevenção, promoção e
avaliação das condições de saúde dos estudantes. A solenidade de assinatura do termo ocorreu na Escola Municipal
de Ensino Fundamental João Paulo II, no bairro Santa Maria, uma das unidades beneficiadas pelo programa, cujo
investimento anual é de R$ 390 mil.
“Fico muito feliz em anunciar a ampliação deste programa numa escola que foi construída na minha gestão
anterior. A Escola João Paulo II já existe há dez anos e continua funcionando bem, com excelente estrutura, o que
demonstra o nosso compromisso tanto com a Educação, quanto com a comunidade dos bairros Santa Maria e 17 de
Março, que voltaram, com o nosso retorno à prefeitura de Aracaju, a ter a prioridade devida do poder público.
Iniciaremos todos os nosso projetos por esta região”, afirmou Edvaldo, cuja gestão, desde janeiro, já iniciou a
construção de uma unidade básica de saúde e de uma escola de ensino fundamental no 17 de Março.
O Programa Saúde na Escola envolve as seguintes iniciativas: atualização do cartão vacinal dos estudantes;
prevenção à obesidade infantil com o fornecimento de alimentação saudável, ações de combate ao mosquito Aedes
Aegypti; avaliação de saúde bucal; avaliação da saúde ocular e auditiva e identificação dos possíveis sinais de
alteração; prevenção das violências e acidentes; identificação de sinais e agravos de doenças; prevenção do uso do
álcool, crack, tabaco e outras drogas; realização de praticas corporais, atividade física e do lazer; prevenção das
doenças sexualmente transmissíveis e promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos.
Para ler a notícia na íntegra: http://www.infonet.com.br/noticias/educacao/ler.asp?id=204066

Profissionais de Saúde participam de capacitação em Teresina
Profissionais da Saúde de União estão participando de
capacitação para executores em teste rápido para o diagnóstico de
HIV, sífilis, hepatite B e C e aconselhamento. A capacitação é
oferecida pela Secretaria Estadual de Saúde e contempla
profissionais de Saúde.
A capacitação que acontece no Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA Estadual) teve início nesta segunda-feira (21)
e encerra nesta quarta-feira (23). Participaram da qualificação:
Vizandra Letícia, da coordenação Rede Cegonha; Ana Maria, da
coordenação do Programa de Saúde na Escola Lopes (PSE) e
Graziela Sampaio, coordenadora do NASF.“É mais uma
oportunidade de estarmos aperfeiçoando aquilo que já fazemos na
Saúde. As capacitações servem pra que possamos aprender mais e
com isso oferecer um atendimento com mais qualidade à
população. Os testes são realizados nas Unidades Básicas de Saúde
do município”, disse a coordenadora da Rede Cegonha, Vizandra
Letícia.
Fonte: Ascom
Disponível
em:
http://www.portalodia.com/municipios/uniao/profissionais-de-saudeparticipam-de-capacitacao-em-teresina-304514.html
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
IOGURTE: COMO ESCOLHER
Café da manhã é campo minado: tem um monte de imitação de comida tentando passar por
comida de verdade. A gente não vai dizer aqui para você acordar mais cedo para assar um pão – uma
alimentação saudável de verdade não precisa tomar mais tempo. O lance é saber separar imitação de
comida de comida de verdade. E quando o assunto é iogurte, a diferença está letras pequenas: na lista de
ingrediente.
IOGURTE

Iogurte natural.
É comida de verdade. Mas olho no rótulo: iogurte é leite e fermento lácteo. Se a lista de ingredientes da
marca que você escolheu contiver esses itens, feito. Vale colocar um pouco de mel, juntar com frutas
frescas e secas e até com uma colherada de geleia. E vale separar um copinho para preparar iogurte em
casa!

Iogurte caseiro.
Quem bate cartão aqui sabe bem que alimentação saudável de verdade passa pela cozinha de casa. Ou
seja: se é caseiro, é saudável.

Iogurte com sabor.
É ultraprocessado. Iogurte com sabor de frutas tem aromatizante, saborizante e corante para tentar se
passar de iogurte com frutas. A resposta está na lista de ingredientes: se incluir adoçantes, corantes,
espessantes, aromatizantes e conservantes, deixe na prateleira do supermercado. Mas não desista do
iogurte, na mesma prateleira pode ter iogurte de verdade.

Iogurte light, sem lactose, fat-free.
Aqui vale atenção redobrada na leitura do rótulo. Existem versões feitas com leite desnatado, por
exemplo, que tudo bem. Mas existem versões feitas com espessantes, gomas, aditivos mil. Mesma coisa
iogurte grego: quase sempre ele tem aquela textura graças à dose extra de aditivos cosméticos
espessantes. Melhor comprar ou fazer iogurte e escorrer para ter iogurte cremoso.
NA PRÁTICA
Rotina. Fazer iogurte em casa é libertador, é mais barato e é questão de pegar um ritmo, entender
em que momento da semana dá certo fazer, qual a quantidade que funciona para a casa, etc.
Receitas. Além de ter papel de protagonista no café da manhã, o iogurte é ingrediente curinga na
cozinha: vira molho de salada, pastinha pro happy hour, bebida refrescante… Veja sugestões nas receitas
relacionadas.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
POR QUE TROCAR A MARGARINA POR MANTEIGA
 Margarina
É produto ultraprocessado. É composta por óleos vegetais
submetidos a um processo de hidrogenação (para serem
transformados de líquidos em sólidos). A pasta que resulta
desse processo recebe então os chamados aditivos
cosméticos, uma maquiagem pesada, para ficar com cor,
cheiro e sabor de manteiga.
 Manteiga
É comida de verdade. É a nata do leite batida até que a
gordura separe do líquido (o chamado leitelho).
NA PRÁTICA
Espalhe. A margarina, gelada, espalha mais fácil no pão. Para resolver essa questão, você pode comprar
manteiga de tablete e cortar um quadradinho e deixar à temperatura ambiente, em uma pequena
mantegueira. Se estiver muito calor, pode guardar na geladeira. Só precisa lembrar de tirar um pouco
antes de comer.
Faça em casa. Dá para fazer manteiga em casa. É só bater o creme de leite na batedeira.
Receitas. Em preparações culinárias, vale a mesma regra. Vá de manteiga, não use margarina.

SUCO DE FRUTAS: COMO ESCOLHER
 Néctar de Fruta
É ultraprocessado. Pode ser definido como água com açúcar, acidulantes, estabilizantes, aromas e
corantes artificiais. Um néctar de goiaba, por exemplo, pode ter só 35% de polpa (a parte comestível da
fruta).
 Suco Integral
Não tem conservantes nem açúcar adicionado (só o natural da fruta). A dica na hora de escolher é: leia
a lista de ingredientes. Se não começar com a fruta mencionada na embalagem, deixe na prateleira.
NA PRÁTICA
Fruta in natura. Agora, o ideal mesmo é comer a fruta fresca. Ela fornece a melhor combinação de
nutrientes.
Faça em casa. Mas se a vontade for de beber um refresco, tem um monte de ideia legal de suco, chá
gelado e águas aromatizadas no Panelinha. Dá para intercalar um dia o suco de uva da garrafa do
supermercado (sem aditivos), no outro uma laranja espremida, no outro um suco feito em casa, no
outro chá gelado, no outro água perfumada. Veja ideias nas receitas relacionadas.

Fonte: Panelinha
Disponível em: http://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 28/08/2017:
- 1.773.221 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 28% da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com agosto de 2016, estamos com menos cerca de 1.038.291 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 16,3 pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (28%): RJ, RS, SP, PR, BA, CE, PA, RO e PE .
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 28/08/2017 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
22.474
77.075
97.282
19.567
146.042
99.542
31.948
29.998
79.731
163.646
143.109
28.004
66.296
132.871
94.495
140.143
72.276
12.574
9.013
77.060
25.775
11.409
5.611
9.745
61.684
62.222
53.629
1.773.221

Cobertura
36,9%
36,7%
33,4%
35,1%
17,9%
19,8%
31,5%
30,8%
35,7%
33,2%
56,8%
37,4%
56,7%
22,9%
42,3%
26,8%
37,9%
11,7%
4,6%
42,0%
26,0%
30,2%
6,0%
42,8%
46,8%
11,4%
56,0%
28,0%

Observação: Atualmente, estamos passando por problemas na aquisição e distribuição das cápsulas de Vitamina
A, o que tem influenciado as coberturas mais baixas do que o esperado.
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Saiu na Mídia

Sobrepeso e obesidade são fatores de risco para o câncer
O Tarde Nacional - Amazônia do dia 21 de agosto falou sobre o posicionamento lançado pelo Instituto
Nacional de Câncer (INCA) com indicações para que a sociedade evite o sobrepeso e a obesidade. A entrevistada foi
a nutricionista da Unidade Técnica de Alimentação, Nutrição e Câncer do Instituto, Maria Eduarda Melo.
Ela explicou que o texto manifesta a preocupação do INCA em relação à exposição tão precoce
da população brasileira a esses fatores de risco, que estão fortemente associados ao aumento da possibilidade de
desenvolvimento de 13 tipos de câncer.
Maria Eduarda ressaltou, também, que o documento apoia a adoção de medidas eficazes para a regulação de
alimentos como, por exemplo, o aumento da tributação de bebidas açucaradas e a restrição da publicidade de
alimentos não saudáveis dirigida ao público infantil.
O Tarde Nacional - Amazônia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h, pela Rádio Nacional da Amazônia. A
apresentação é de Juliana Maya.
Fonte: EBC
Disponível em: http://radios.ebc.com.br/tarde-nacional-amazonia/2017/08/sobrepeso-e-obesidade-sao-fatores-de-risco-para-o-cancer

Benefícios de proibição de publicidade infantil superam perdas
em R$ 77 bi
Os benefícios à sociedade da efetiva proibição da propaganda infantil no Brasil por 15 anos, a partir de 2017,
poderiam superar em até R$ 76,9 bilhões os custos de empresas,
governos e órgãos reguladores com a medida.
A conclusão é de um estudo inédito realizado pela
Unidade de Inteligência da "The Economist" (EIU, da sigla em
inglês) a pedido da ONG brasileira Instituto Alana e divulgado
nesta sexta-feira (25).
Para chegar ao resultado, os pesquisadores calcularam o
VAL (Valor Atual Líquido) —a diferença entre os valores dos
benefícios e dos custos da medida— considerando seis setores:
fast food, alimentos em supermercados, bebidas não alcoólicas, vestuário infantil, brinquedos/jogos e
música/vídeo/bilheterias.
Se a publicidade brasileira nesses segmentos excluísse definitivamente campanhas direcionadas a crianças de
até 12 anos —responsáveis, de acordo com estimativa da EIU, por 5% das receitas totais—, a perda com receitas em
publicidade e de anunciantes e os gastos de governos e entidades com a aplicação da medida (aumento da
fiscalização) somariam um "valor de custo" de R$ 171,3 bilhões.
O "valor de benefício" da proibição, no entanto, ainda seria de R$ 248,2 bilhões, resultando em uma relação
custo-benefício positiva, de 1,45.
Entre as vantagens do fim da publicidade infantil, o estudo cita a possível redução dos gastos com saúde,
tanto privados, como consultas médicas e remédios, quanto públicos (campanhas e hospitalizações).
"As crianças passariam a consumir menos alimentos e bebidas com alto teor calórico [...], levando a uma
redução das despesas com saúde associadas a doenças causadas por comer demais ou por manter hábitos
alimentares ruins (como a obesidade)", diz a pesquisa.
Fonte: Folha
Disponível em: http://m.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1912929-beneficios-de-proibicao-de-publicidade-infantil-superam-perdas-em-r-77mi.shtml?mobile
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Anvisa estuda rótulos com alerta para ingredientes que fazem mal
à saúde
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estuda uma
nova mudança nos rótulos dos produtos alimentícios para advertir
sobre a presença de ingredientes em excesso e que podem fazer mal à
saúde. A agência planeja utilizar o sistema de semáforo e octógonos
para destacar a presença desses componentes e atrair a atenção do
consumidor.
A ideia foi debatida na última segunda-feira, 21, em reunião de
um grupo de trabalho criado em 2014 para apresentar propostas para
solucionar a questão da informação nutricional no País.
Sistema de semáforo e octógonos podem ser usados nos rótulos
para advertir sobre componentes em excesso. Segundo a Anvisa, o grupo analisou estudos científicos que apontam
que a tabela nutricional presente nos produtos "é de difícil compreensão e pouco utilizada pelos consumidores".
Ainda de acordo com a agência, o formato dessas tabelas é pouco atraente e "exige esforço do consumidor,
conhecimento nutricional e tempo para ser entendida e utilizada". A Anvisa informou que as propostas discutidas
ainda serão refinadas e, só depois, será dado início ao processo de regulação. Deve ser realizada uma consulta
pública sobre o tema.
Rótulo. Recentemente, a Anvisa realizou duas alterações nas informações contidas nos rótulos dos alimentos
comercializados no Brasil.
A partir de junho de 2016, a indústria passou a ter a obrigação de informar a presença de alimentos
alergênicos, como trigo, crustáceos, ovo, amendoim, soja, castanhas e látex natural. Neste ano, ficou determinado
que os fabricantes precisam informar a presença de lactose nos produtos. A indústria terá dois anos para se adequar
à norma.
Fonte: Estadão
Disponível em: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-estuda-rotulos-com-alerta-para-ingredientes-que-fazem-mal,70001947026

Refrigerantes diet também representam riscos à saúde
Pela primeira vez, pesquisa confirma a relação entre o consumo de bebidas adoçadas artificialmente e o risco
de AVC e demência.
Nesta semana, o professor Octávio Pontes Neto fala sobre um estudo publicado pelo Journal of Stroke and
Cerebrovascular Diseases, que avaliou por dez anos 2,8 mil participantes com idade acima de 40 anos e mais de 1,4
mil com idade acima de 60 anos, para desvendar a relação entre o consumo de bebidas adoçadas artificialmente e o
Acidente Vascular Cerebral (AVC) e casos de demência, como o Alzheimer.
A pesquisa confirmou a relação entre essas bebidas e o risco de ocorrência daquelas moléstias. Para o
professor, esses dados afetam o grupo de refrigerantes que são considerados mais saudáveis, como os diet. Ele
ainda alerta para o consumo exagerado de bebidas com adoçantes comuns, que podem levar à obesidade e a
doenças correlacionadas.
Fonte: Jornal da USP
Disponível em: http://jornal.usp.br/atualidades/refrigerantes-diet-tambem-representam-riscos-a-saude/

