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30 de outubro a 03 de novembro de 2017

CGAN participa de Reunião do Grupo
Técnico Assessor do Sódio
Nos dias 25 e 26 de outubro foi realizada a reunião do Grupo Técnico
Assessor para a Redução do Consumo de Sódio nas América, na sede da
Organização Pan Americana da Saúde, em Washington, Estado Unidos, dando
continuidade à terceira fase de trabalhos do grupo para o período de 2016 a
2019. Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no Brasil, nesta nova fase
do grupo o Coordenador Substituto de Alimentação e Nutrição do Ministério
da Saúde, Eduardo Nilson, foi designado como vice-coordenador (co-chair) do
grupo para a América do Sul e Central, trabalhando junto com a coordenadora
Mary L’Abbe, da Universidade de Toronto, no Canadá, e as referências técnicas
na Opas no planejamento e implementação das ações do grupo na região,
assim como atuando como referência técnica para os países.
Na reunião estavam presentes representantes da Opas, OMS, Argentina,
Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Guatemala e México, bem como da
academia e de instituições internacionais que atuam na prevenção e controle
de doenças cardiovasculares. Foi um importante momento para o
compartilhamento do andamento das políticas nacionais, o reforço aos
compromissos em relação à redução do consumo de sódio na região e para o
planejamento dos próximos passos do grupo. Além disso, puderam ser
apresentadas e discutidas novas ferramentas e estratégias da OMS para evitar
conflitos de interesses nas relações com atores não-governamentais, assim
como para orientar políticas de redução do consumo de sódio.
A experiência brasileira foi destaque em relação ao estabelecimento e
monitoramento de metas de redução do conteúdo de sódio em produtos
industrializados, bem como nas estratégias de monitoramento e vigilância da
ingestão de sódio, da harmonização de políticas de redução do consumo de
sódio e de iodação do sal para prevenção de distúrbios por deficiência de iodo
e, ainda, na defesa de mecanismos nacionais, regionais e internacionais de
tratamento de conflitos de interesses nas políticas de alimentação e nutrição.
Destacaram-se, entre
as principais prioridades
para atuação do grupo no
período 2016-2019: o
avanço na produção de
evidências a partir da
implementação de políticas
nacionais na região, o
reforço ao monitoramento
das mudanças de perfil
nutricional nos alimentos nos países, o fortalecimento da articulação de
políticas de redução do consumo de sódio e de iodação do sal, avanços na
construção de ferramentas de marketing social e o maior envolvimento de
grupos que atuam nas ações clínicas e de prevenção secundária de
hipertensão arterial e doenças cardiovasculares.
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Bem-Estar: Saúde começa com
educação
O ditado popular “costume de casa vai à praça” é uma
alusão direta de que a educação é uma repetição do
comportamento doméstico (ou deveria ser mantido) na rua.
Isso também acontece com as informações recebidas na
escola. O aprendizado fica para a vida e para o dia a dia.
Se considerarmos que as crianças passam de quatro a
oito horas no ambiente escolar, 25% a 50% do tempo
produtivo delas está vinculado à educação formal. É um
tempo valioso que, oportunamente, o Estado brasileiro pode
utilizar para melhorar a saúde da população.
Camilly Rocha, 14 anos, é estudante de uma escola
pública em Brasília/DF. Ela conta que aquilo aprendindo na
escola pode ajudar a influenciar positivamente a rotina das famílias. “Por mais que, hoje, eu acho que não seja tão
fácil a gente conseguir alimentos melhores no mercado porque é tudo muito industrializado, eu tendo manter uma
dieta saudável. Às vezes, há alguns projetos aqui no colégio que envolvem a gente para isso. Para alimentação
orgânica. Então eu vou tentando ser exemplo nesse quesito”, conta.
Rebeca Fernandes, 14 anos e estudante da mesma escola, segue na mesma linha. Em casa, é ela quem dá o
tom da alimentação familiar. “Eu procuro ter uma alimentação saudável e arrasto a minha mãe nessa também
porque ela tem problema de pressão alta, de coração, então ela tem que ter uma alimentação mais saudável, ai eu
tento arrastá-la”, revela.
Olhando para esse cenário de oportunidades, os ministérios da Saúde e da Educação criaram, em conjunto, o
Programa Saúde na Escola (PSE), que leva para as instituições de ensino públicas brasileiras ações voltadas à
promoção da saúde e à prevenção de doenças nos estudantes.
“As crianças têm se revelado, ao longo dos últimos anos, grandes influenciadoras das famílias. Elas aprendem
na escola e, quando chegam em casa, cobram os pais, irmãos, tios, avós, todo mundo. Isso aconteceu com o uso do
cinto de segurança nos carros, com o combate ao Aedes aegypti... Enfim, elas se tornaram multiplicadoras do
conhecimento e agentes de mudanças para atitudes positivas”, defende o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
A cada ano um tema principal é escolhido para ser trabalhado com os estudantes: saúde bucal; saúde ocular;
direitos sexuais e reprodutivos; e combate a vetores como o mosquito Aedes aegypti. “Este ano, serão priorizados
dois temas: imunização contra a meningite C e o HPV em adolescentes, e de Influenza em professores e outros
colaboradores; prevenção e controle da obesidade infantil e em adolescentes”, revela a coordenadora de
Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa.
Atualmente, a ingestão de alimentos ultraprocessados começa já nos primeiros anos de vida. A Pesquisa
Nacional de Demografia e Saúde (2006) sinaliza que 40,5% das crianças menores de cinco anos consomem bebidas
industrializadas com frequência. Enquanto dados da Pesquisa Nacional de Saúde (2013) apontam que 60,8% das
crianças menores de 2 anos comem biscoitos ou bolachas recheadas. O resultado do mau hábito alimentar é que , a
cada três crianças brasileiras, uma apresenta excesso de peso (IBGE-POF 2008/2009).
Para mudar este cenário, dentro da estratégia deste ano, o PSE vai desenvolver ações de promoção da
alimentação saudável, de orientação sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, ações voltadas à promoção de
práticas corporais e atividades físicas.
PSE em números
O Programa Saúde na Escola está presente em mais de 78 mil escolas públicas de todo Brasil. Só no ensino
fundamental são alcançados mais de 18 milhões de alunos. Em 2014, mais de 4 mil municípios que participam da
iniciativa adotaram também medidas nas creches para avaliação antropométrica (registo feito sobre certas
particularidades do corpo humano: impressões digitais, perímetro torácico, altura, etc.) e promoção de alimentação
saudável das crianças de até dois anos.
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/materias-especiais/52553-bem-estar-saude-comeca-com-educacao
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Revisão do Guia Alimentar para
Crianças Menores de Dois Anos
O Ministério da Saúde está realizando a revisão do Guia
Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos. Com o
objetivo de valorizar a culinária que vem sendo praticada no
dia-a-dia em nosso país, na nova edição do Guia, serão
incluídas receitas saudáveis que estejam sendo preparadas e
oferecidas para as crianças pequenas em todo Brasil.
Este chamado tem o objetivo de aliar o conhecimento e
a prática de quem está envolvido na alimentação de crianças
menores de dois anos de idade em diferentes realidades das
diferentes regiões do país com os parâmetros de alimentação
adequada e saudável da nova edição do Guia Alimentar para
Crianças Menores de dois anos.
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do
Ministério da Saúde quer ouvir de você quais são as receitas e
as dicas culinárias que fazem sucesso com as crianças e que
também possam fazer sucesso com toda a família!
A inscrição será realizada entre os dias 23/10/2017 e
05/12/2017. Acesse aqui notícia completa.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Planejamento alimentar ajuda e muito na busca de hábitos
saudáveis. Saiba mais: https://goo.gl/XrcRi3

#DicasDeSaúde | Dez dicas de alimentação para melhorar a
saúde da pessoa idosa. Leia no #BlogDaSaúde
http://www.blog.saude.gov.br/yhbpuo

Bases para Discussão da Política
Nacional de Promoção, Proteção e
Apoio ao Aleitamento Materno
Além das evidências sobre os inúmeros benefícios da
amamentação para crianças, mulheres, famílias, sistemas de
saúde e para a sociedade, em curto e longo prazos, sabe-se
que as intervenções voltadas ao aleitamento materno são
extremamente complexas. É necessário atuar no sentido de
garantir, por meio da proteção legal, o direito à
amamentação; da mesma forma, é necessário desenvolver
ações voltadas à promoção da amamentação, mobilizando a
sociedade para que esses direitos sejam cumpridos e
garantindo às mulheres que amamentam suporte e atenção
integral às suas necessidades, em especial nos serviços de
saúde.
O documento tem como objetivo contribuir para a
formulação e pactuação da Política Nacional de Promoção,
Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno no Brasil. Propõe
maior integração e articulação entre as ações, visando
potencializar o impacto deste, adotando como estratégia a
linha de cuidado, alinhamento aos princípios e diretrizes do
SUS, no contexto de consolidação das Redes de Atenção à
Saúde e indução de ações intersetoriais, com a finalidade de
garantir o direito das crianças, suas mães e famílias à
amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida e
continuado até os dois anos de vida ou mais, seguindo as
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
Ministério da Saúde (MS).
A publicação já está disponível na BVS/MS. Acesse aqui.

Você sabia que alimentos frescos e naturais são fundamentais
para uma vida saudável?
http://www.blog.saude.gov.br/j2ahng
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3ª reunião do Grupo Elaborador das Diretrizes Diagnósticas e
Terapêuticas para Intoxicações por Agrotóxicos
Nos dias 25 e 26/10/2017, ocorreu no Ministério da Saúde, Brasília/DF, a 3ª reunião do Grupo Elaborador das
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para Intoxicações por Agrotóxicos (DDTA). A elaboração do documento com
as Diretrizes é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Saúde para disponibilizar uma
ferramenta de consulta com conhecimento atualizado baseado na melhor evidência disponível que permita garantir
estratégias adequadas de prevenção e atenção integral ao individuo intoxicado por agrotóxicos aos profissionais que
lidam com estes agravos em todas as esferas do Sistema Único de Saúde.
As Diretrizes têm o intuito de aprimorar a atenção integral, visando recomendar ao profissional de saúde para
o diagnóstico e tratamento do indivíduo intoxicado e de adotar medidas de promoção, prevenção e vigilância em
saúde das populações expostas a agrotóxicos. Em relação à promoção da saúde, as Diretrizes trarão estratégias para
redução do risco de exposição aos agrotóxicos, comporão estas recomendações e boas práticas o consumo de
alimentos orgânicos e de base agroecológica de acordo com as recomendações do Guia Alimentar para a População
Brasileira.

Pastoral da Criança lança revista em parceria com Ministério da
Saúde
A edição de novembro e dezembro da Revista Pastoral da Criança, elaborada em parceria
com Ministério da Saúde, tem como tema obesidade infantil. A reportagem principal Todos na
Luta contra a Obesidade Infantil destaca os multideterminantes da obesidade, a importância
da rotulagem nutricional e do açúcar adicionado e traz uma lista com 50 brincadeiras para
serem desenvolvidas com as crianças. A revista ainda traz uma entrevista com o professor da
Faculdade de Saúde Pública da USP, Carlos Augusto Monteiro, e uma receita de iogurte caseiro.
Acesse aqui a revista.

Espaço dos Estados

Obesidade infantil e alimentação saudável são temas de
atividade em creche de Macapá
A alimentação e nutrição adequada são requisitos essenciais para o crescimento e desenvolvimento da
criança. Por isso, nesta quarta-feira, 25, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) promoveu uma atividade voltada às
crianças da Creche Jardim de Infância Nosso Cantinho do Amor, no bairro Perpétuo Socorro. A programação foi
desenvolvida pelo Programa Saúde na Escola (PSE), que orientou os alunos quanto às práticas saudáveis na
alimentação por meio de palestras e dinâmicas sobre obesidade infantil e alimentação saudável.
Prevenir a obesidade infantil significa diminuir, de uma forma racional e menos onerosa, a incidência de
doenças crônico-degenerativas. “Estimulando eles, desde pequenos, a fazerem escolhas saudáveis para a
alimentação reduzindo o risco para a obesidade”, explicou a coordenadora do PSE, Ellen Suelen.
Para as crianças menores, uma refeição simples, como o lanche da manhã ou da tarde, tem grande
importância nutricional. “É importante que a qualidade dos alimentos oferecidos nesses pequenos lanches, incluindo
a merenda escolar seja de bom valor nutricional, trabalhando essa prática para o ambiente escolar e familiar”,
completou a coordenadora.
Todas as atividades são desenvolvidas com o foco no estímulo da prática de atividade física e alimentação
equilibrada. Estudos do Ministério da Saúde apontam que a dieta das crianças e adolescentes tem uma elevada
ingestão de bebidas açucaradas (56%), seguidas de refrigerantes (45%), salgados fritos e biscoitos. Daí a importância
de incluir bons hábitos alimentares desde o início da introdução alimentar das crianças.
Fonte: Chico Terra
Disponível em: http://chicoterra.com/2017/10/25/obesidade-infantil-e-alimentacao-saudavel-sao-temas-de-atividade-em-creche-de-macapa/
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O Amazonas Certifica mais 05 Unidades Básicas de Saúde na EAAB
No dia 21 a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) do Município de Nova Olinda do Norte - AM, realizou a
cerimônia de entrega da Certificação Municipal da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil aos profissionais da saúde
que participaram da capacitação através de oficinas. Embora o trabalho tenha iniciado em 2016, atualmente todas
as equipes de saúde da zona urbana foram capacitadas pela Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e realizam
mensalmente as ações pactuadas com o Ministério de Saúde.
No Amazonas foram certificadas 13 Unidades Básicas de Saúde, dentre essas 05 foram de Nova Olinda e 08
da capital Manaus. O prefeito Adenilson Reis recebeu as placas das mãos da Coordenadora Estadual de Alimentação
e Nutrição, Sra Joselina Castro, que foram entregues às UBS pelas autoridades presentes, ressaltando assim a
importância da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil no município.

Reuniões e agendas estratégicas
Audiência Pública - Sobretaxação de Bebidas Açucaradas
No dia 31 de outubro de 2017, a Câmara dos Deputados promoverá
audiência pública com a temática de sobretaxação de bebidas açucaradas.
Na mesa estarão presentes representantes do Ministério da Saúde,
Receita federal, Ministério do Desenvolvimento Social, Universidade Federal
de Minas Gerais, Instituto de Defesa do Consumidor, Sociedade Brasileira de
Alimentação e Nutrição, a Aliança de Controle do Tabagismo, a Associação
Brasileira de Indústrias de Refrigerante, a Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes, pesquisadores e profissionais de saúde.
A audiência será transmitida ao vivo pelo site da Câmara dos
Deputados. Acesse aqui para assistir.

Questionário sobre os casos de gravidez em escolares na adolescência ainda está disponível
Questionário sobre quantidade de casos de gravidez na adolescência está disponível até 30/11 para resposta
dos gestores das escolas. Uma vez respondido e salvo, não será possível realizar mudanças. Cada escola responderá
apenas uma vez ao questionário. O link foi encaminhado diretamente ao e-mail das escolas cujo cadastro foi
realizado no Censo Escolar de 2017.
Será considerada a gravidez na adolescência apenas na faixa etária de 10 a 19 anos. A resposta deverá
observar os casos de gravidez na adolescência identificados desde o início do corrente ano letivo até o momento em
que o questionário for respondido, ou seja, a adolescente deve estar grávida ou ter estado grávida em 2017.
Os Ministérios da Educação e da Saúde estão trabalhando para mapear casos de gravidez em escolares
adolescentes, com o objetivo de fortalecer ações conjuntas que possam impactar na redução no número dos
mesmos e na garantia do cuidado integral e equânime à adolescente grávida. A proposta integra um conjunto de
ações do Programa Saúde na Escola.
O inquérito foi elaborado pela equipe do Programa Saúde na Escola com apoio da equipe do Censo Escolar
do Inep e não identifica o nome da gestante. As informações coletadas são fundamentais para a qualificação das
ações de promoção da saúde e prevenção da gravidez na adolescência e que você gastará apenas 2 minutos do seu
tempo para responder ao questionário.
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

No volume 18 da revista Obesity Reviews foi publicado o artigo A research agenda to guide progress on
childhood obesity prevention in Latin America. Como as taxas de obesidade infantil na América Latina estão entre
as maiores do mundo, o objetivo deste artigo foi examinar e avaliar os muitos esforços em andamento na região
para reduzir e prevenir novos aumentos na obesidade, identificar e discutir desafios e oportunidades de pesquisas
únicas na América Latina e propor uma agenda de pesquisa para a prevenção da obesidade infantil e Doenças
Crônicas Não-Transmissíveis. A pesquisa identificou lacunas que incluem desafios biológicos para o crescimento
saudável ao longo do ciclo da vida, dieta e dinâmica de atividade física, intervenções comunitárias que promovam o
crescimento saudável da criança e avaliação rigorosa dos programas nacionais de alimentos e atividades e ações
regulatórias.
A revista de Ciência e Saúde Coletiva, no volume 22, foi publicado o artigo A (des)nutrição e o novo padrão
epidemiológico em um contexto de desenvolvimento e desigualdades. As intensas transformações sociais,
econômicas e políticas têm colaborado para as mudanças de perfil de adoecimento da população e gerado
discussões acerca de seus impactos na reorganização da sociedade. O crescimento das doenças e agravos não
transmissíveis dão forças tanto às inquietudes quanto ao paradoxo da coexistência entre desnutrição e obesidade. O
estudo discute os aspectos relacionados à nutrição, contemplando as dimensões de escassez e excessos, sua
evolução ao longo do tempo, além da conexão com o novo padrão epidemiológico. O estudo traz a caracterização
conceitual, a historicidade e a interface antropológica do tema norteador, descrição das prevalências, distribuição e
a tendência secular da desnutrição e obesidade, relações temporais com o novo padrão epidemiológico no Brasil em
um contexto de desenvolvimento e desigualdades, além de uma reflexão sobre a (des)nutrição na pós-modernidade,
os interesses e interessados no processo saúde doença, experiências internacionais e estratégias de cooperação
solidária.
A revista International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity publicou no mês de agosto, o
estudo Frequency of eating home cooked meals and potential benefits for diet and health: cross-sectional analysis
of a population-based cohort study. O estudo teve como objetivo avaliar a frequência de consumo de refeições
caseiras e associar transversalmente à qualidade da dieta e à saúde cardiometabólica. Os participantes, adultos do
Reino Unido, autorrelataram a frequência do consumo de refeições principais caseiras. Como resultados, foi
verificado que comer as refeições caseiras com frequência foi associado a maior aderência às dietas DASH e
mediterrânea, maior consumo de frutas e vegetais e maior vitamina C plasmática, em modelos ajustados. Aqueles
que comiam refeições caseiras mais de cinco vezes, em comparação com menos de três vezes por semana,
consumiram 62,3g a mais de frutas (99% CI 43,2 a 81,5) e 97,8g a mais de vegetais (99% IC 84,4 a 111,2) diariamente.
O consumo mais frequente de refeições cozidas em casa foi associado com maior probabilidade de ter um índice
normal de IMC e porcentagem normal de gordura corporal. Aqueles que consumiram refeições caseiras mais de
cinco vezes, em comparação com menos de três vezes por semana, tinham 28% menos probabilidades de terem BMI
com sobrepeso (IC de 99% de 8 a 43%) e 24% menos probabilidades de ter excesso de porcentagem de gordura
corporal ( 99% CI 5 a 40%). Conclui-se que comer refeições preparadas em casa com mais frequência foi associada a
uma melhor qualidade na dieta e menor obesidade.

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 7

Implementando
Implementando o
o Guia
Guia Alimentar
Alimentar para
para a
a População
População Brasileira
Brasileira

Pão: Como Escolher o Mais Saudável
Pão é assunto complexo. O pão comercial mora numa fronteira entre alimento processado e
ultraprocessado. É bom lembrar que alimento processado pode fazer parte da uma alimentação saudável,
mas não deve ser a base dela. Ele pode complementar as refeições, que devem ser baseadas em alimentos
in natura e minimamente processados. Já os produtos ultraprocessados, que contêm aditivos químicos para
imitar comida, devem ser evitados. O truque é aprender qual pão é comida de verdade – e parar de
consumir aqueles que não passam de imitação.
LEIA A LISTA DE INGREDIENTES PARA DESCOBRIR SE É UM PRODUTO ULTRAPROCESSADO

Melhores escolhas
Pão caseiro - feito em casa, a partir de farinha, fermento, água e sal, com controle total sobre os
ingredientes, é a melhor opção. Melhor ainda se for de fermentação natural. Você pode preparar a mais,
fatiar e congelar.
Pão de padaria artesanal - aqueles comprados nas padarias que fazem pão a partir de fermentação
natural, cada vez mais comuns. São ótimos!

Tudo bem, vale
Pão de padaria normal - aquele comprado a granel, na padaria, que vem no bom e velho saco de
papel. Em muitos casos, é preparado a partir de uma base pré-pronta (e que não tem apenas farinha,
fermento, água e sal), mas isso não chega a fazer dele alimento ultraprocessado.

Deixe de fora da mesa
Pão de forma de supermercado. Aquele que vem na embalagem com rótulo, lista de ingredientes,
data de validade. Para eliminar dúvidas, leia a lista de ingredientes para descobrir se é um produto
ultraprocessado. Não caia na pegadinha do rótulo: não importa se é integral, zero, light, diet ou sem glúten.
Exemplos: pão de fôrma, de cachorro-quente, bisnaguinha.

Fonte: Panelinha
Disponível em: https://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/pao-como-escolher-o-mais-saudavel
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 30/10/2017:
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família (Resultado Parcial 2ª vig/2017 – 27/10/2017)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 10.298.887
- 15,55% de famílias acompanhadas:

1.601.195 famílias acompanhadas;

Em relação à 1ª vigência/2017, estamos com mais 6,32 pontos percentuais
(p.p.);

Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 1,75 pontos percentuais
(p.p.);

- 2.249.538 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas
com vitamina A, o que representa 35,6% da meta de crianças
de 6 a 59 meses.
- Em comparação com outubro de 2016, estamos com menos
986.759 crianças de 6 a 59 meses suplementadas e menos
15,1 pontos percentuais ao comparar o percentual de
cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional
(35,6%): RJ, RS, SP, PR, CE, PA, BA, RO, RR e PE

-218.331 gestantes localizadas:


Em relação à estimativa (465.160), estamos com 46,94% de gestantes
localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

7.402 crianças sem vacina em dia

389 gestantes sem acesso ao pré-natal

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial referente ao
dia 30/10/2017 por Unidade Federativa.

- Municípios:

400 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;

4.369 municípios estão com 30% ou menos de famílias acompanhadas;

229 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o desempenho do acompanhamento parcial na 2ª vigência de
2017, por Unidade Federativa.
PRIMEIRA VIGENCIA DE 2017 (parcial 31.03.2017)

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

SEGUNDA VIGENCIA DE 2017 (parcial 27.10.2017)

número de
número de
famílias com
número de famílias com perfil
número de famílias perfil saúde
famílias com saúde
com perfil saúde
acompanhadas cobertura (%) perfil saúde acompanhadas
cobertura (%)
75292
7301
9,7
70882
14103
19,9
321100
25749
8,02
304439
50497
16,59
336167
62042
314485
74411
23,66
58903
3063
5,2
55869
9965
17,84
1397540
118177
8,46
1309844
190380
14,53
842248
100606
11,94
785149
164048
20,89
69257
11806
17,05
62718
11486
18,31
144348
7657
5,3
128851
24492
19,01
266901
27722
10,39
245958
41132
16,72
799863
67194
8,4
755465
96909
12,83
866142
125394
14,48
804681
175940
21,86
110787
5915
5,34
99705
9664
9,69
139629
15198
10,88
127432
23875
18,74
772645
65988
8,54
726104
123991
17,08
402640
28715
7,13
379144
42150
11,12
878649
68987
7,85
829438
145475
17,54
346898
28917
8,34
326621
40061
12,27
303386
30464
10,04
276932
43835
15,83
638494
43070
6,75
584067
48121
8,24
276539
21111
7,63
259382
29952
11,55
79229
7655
9,66
70717
10523
14,88
40802
1741
4,27
36302
4608
12,69
301781
20609
6,83
274041
40047
14,61
99989
7330
7,33
90984
9896
10,88
216903
21591
9,95
204282
29969
14,67
1195382
88380
7,39
1076669
130224
12,1
107230
11287
10,53
98726
15441
15,64
11088744
1023669
9,23
10298887
1601195
15,55

Diferença
percentual
segunda e
primeira
vigencia de
2017
10,2
8,57
23,66
12,64
6,07
8,95
1,26
13,71
6,33
4,43
7,38
4,35
7,86
8,54
3,99
9,69
3,93
5,79
1,49
3,92
5,22
8,42
7,78
3,55
4,72
4,71
5,11
6,32

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
27.265
91.458
111.485
22.909
249.157
135.354
50.152
39.344
107.149
211.285
162.657
34.108
76.811
156.776
106.147
185.517
82.496
19.831
12.206
94.644
31.789
13.086
6.787
11.813
70.819
73.793
64.700
2.249.538

Cobertura
44,8%
43,6%
38,3%
41,1%
30,6%
27,0%
49,5%
40,4%
48,0%
42,8%
64,6%
45,5%
65,6%
27,0%
47,5%
35,5%
43,2%
18,5%
6,3%
51,6%
32,1%
34,7%
7,2%
51,8%
53,8%
13,5%
67,6%
35,6%
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Saiu na Mídia

21% das calorias que brasileiros consomem vêm de alimentos
industrializados
A sua alimentação é feita de produtos industrializados? Se você é
do time dos que detestam cozinhar, adora um salgadinho de pacote e
não dispensa o refrigerante no dia a dia, você está mais predisposto a
doenças crônicas.
O professor e pesquisador Carlos Augusto Monteiro, da USP
(Universidade de São Paulo), apresentou dados sobre o consumo de
alimentos ultraprocessados e suas implicações sobre a saúde, no 21º
Congresso Internacional de Nutrição, em Buenos Aires, na
Argentina. Segundo o professor, ⅕ das calorias ingeridas pelo brasileiro
vem desses alimentos industrializados. Ou seja, 21%.
EUA e Reino Unido são campeões em consumo de processados
A pesquisa comparou oito países: Brasil, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colômbia e
México (neste caso, dados ainda preliminares). Estados Unidos e Reino Unido lideram com um número
impressionante: quase 60% das calorias diárias ingeridas nesses países vêm desse tipo de alimento que é rico em
gordura, açúcar e sal e pobre em nutrientes e fibras. Além disso, tem muitos aditivos alimentares, como corantes e
aromatizantes, para melhorar seu sabor e aumentar a vida de prateleira.
Evidências científicas e relatórios da OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelecem uma associação direta
entre dietas desbalanceadas e um aumento no risco de desenvolver doenças crônicas, como hipertensão, obesidade,
diabetes e cardiovasculares. “O que percebemos aqui é que o que colocamos no nosso prato importa”, diz Monteiro,
pioneiro na proposta de uma classificação dos alimentos de acordo com o grau de processamento utilizado. Para ele,
os ultraprocessados nem deveriam ser chamados de comida. "Eles são, na verdade, formulações feitas com ‘aditivos
cosméticos’, substâncias para dar sabor, cor, aroma, textura e tornar o produto mais palatável”, afirma.
“Estamos mudando de um cenário que incluía dietas baseadas em comidas frescas preparadas na hora e
pratos feitos com produtos não processados ou minimamente processados para dietas baseadas em
ultraprocessados”, analisa Jean-Claude Moubarac, que apresentou os dados comparativos de Estados Unidos e
Canadá.
Impacto sobre a saúde
Todas as dietas analisadas nesses países são muito similares: os grupos que mais consumiam
ultraprocessados também ingeriam, por tabela, uma quantidade maior de açúcar livre e gorduras (trans e
saturadas). Em contrapartida, tinham um consumo reduzido de fibras, proteína e micronutrientes, como potássio e
vitamina A, considerados essenciais para uma boa saúde.
Não por acaso, os Estados Unidos apresentam as maiores taxas de obesidade do mundo, de acordo com a
OECD (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico). Austrália, Reino Unido, Canadá e Chile
também estão entre os 10 mais obesos. O Brasil já tem mais da metade da população acima do peso, sendo que
18,9% estão obesos. E as doenças acompanham: o Vigitel 2016 revelou que as doenças crônicas estão avançando,
com aumento de 61,8% de diabetes e 14,2% de hipertensão em uma década.
Classificação dos alimentos segundo o processamento
Monteiro participou da elaboração da segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, de 2014,
para orientar profissionais e consumidores a fazerem escolhas mais saudáveis no dia a dia --inclusive, deixando no
passado as pirâmides alimentares.
De acordo com essa classificação proposta no Guia, batizada de NOVA, os alimentos podem ser divididos em
quatro categoriais:
 Não-processados ou minimamente processados (basicamente, os mais naturais e frescos, sem nenhuma
substância adicionada para que dure mais);
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 Ingredientes culinários (substâncias extraídas de comidas ou da natureza e usadas para preparar, cozinhar, e

temperar os alimentos do primeiro grupo, como sal, açúcar, óleos e gorduras);
 Processados (aqueles alimentos provenientes do grupo um, que foram modificados pela adição de sal,
açúcar, óleos e gorduras para preservar e melhorar suas qualidades sensoriais, como os pães frescos, queijos,
iogurte natural, conservas, frutas em calda, etc.); e
 Ultraprocessados (formulações ou substâncias derivadas de alimentos que recebem aditivos com a intenção
de ser duráveis, convenientes e irresistíveis ao paladar).
Menos marketing, mais cozinha
Não se trata, porém, de uma guerra contra a indústria, como explicaram os pesquisadores. “O processamento
de alimentos é uma prática antiga da humanidade, vital, que nos permitiu conservar os alimentos por mais tempo,
uma prática que vinha se desenvolvendo gradualmente”, explica Moubarac. “Mas é que, quando a indústria passou a
cuidar desse processamento, ocorreu uma mudança rápida e drástica nesse cenário”, afirma. Por isso, o que se
propõe é que se possam fazer alterações nas formulações para deixá-las melhores do ponto de vista nutricional.
“Se você toma um suco de saquinho em que basta adicionar água, você não está tomando suco de laranja. Da
mesma forma, se está comendo um biscoito recheado, não está comendo uma fatia de bolo caseiro”, completa.
Assim, é importante não se render aos apelos das propagandas, especialmente no caso das crianças, cujos hábitos
alimentares estão em formação. “Esses produtos são pensados para serem hiperpalatáveis por design, as pessoas
não conseguem parar de comer”.
Para os especialistas, uma forma de trazer mais alimentos naturais para a dieta é voltar ao hábito de
cozinhar com frequência. E, claro, com receitas que priorizem ingredientes frescos com uso moderado de açúcar, sal
e gorduras.
Pesquisadores dão dicas para quem deseja promover trocas saudáveis na dieta:
Evite ao máximo o consumo de ultraprocessados --salgadinhos de pacote, pães industrializados (como os de
forma, hot dog e hambúrguer), guloseimas, balas, biscoitos, refrigerantes e bebidas adoçadas, etc.-- em particular no
caso das crianças. Como eles são hiperpalatáveis, é mais fácil comer além da conta.
 Aos que consomem os ultraprocessados com regularidade, a dica dos pesquisadores é fazer as substituições
aos poucos. Comece preferindo alimentos processados, como pães frescos da padaria em vez daqueles de pacote,
ou iogurte natural àqueles cheios de ingredientes artificiais.
 Dê preferência a uma dieta baseada em produtos frescos e minimamente processados, como hortaliças,
carnes, cereais, grãos, frutas, ovos. O arroz e feijão do brasileiro representa muito bem esse exemplo.
 Use sal, óleos e açúcar com moderação no preparo dos pratos e procure explorar outros sabores na sua
cozinha, como especiarias e temperos.
 Se estiver fora de casa, prefira restaurantes que servem comida fresca (no caso do Brasil, os restaurantes por
quilo são excelentes nesse aspecto).
 Cozinhe mais em casa, principalmente receitas balanceadas e saudáveis, chame as crianças para ajudar, e se
proponha a compartilhar informações com amigos e família.

Disponível em: https://estilo.uol.com.br/vida-saudavel/noticias/redacao/2017/10/23/21-das-calorias-que-brasileiros-consomem-vem-dealimentos-industrializados.htm?cmpid=copiaecola
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Campanha da OAB defende uma infância livre
de publicidade comercial
A proteção da infância aos apelos para o consumo ganhou um reforço
importante. A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB lançou no dia 17 de outubro a
campanha “Por uma Infância Livre de Publicidade Comercial”, aprovada por
unanimidade pelo Conselho Federal da Ordem em abril de 2017. A iniciativa foi
idealizada pelo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores da
OAB de Rondônia, Gabriel Tomasete, e consolidada com o apoio da presidente da
Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, Marié Miranda, e do presidente
Nacional da OAB, Cláudio Lamachia.
Para Gabriel Tomasete, o lançamento do manifesto é um marco importante na
luta pela defesa da infância. “Eu espero que a campanha consiga a adesão cada vez
maior de instituições, movimentos e de todas as pessoas que têm afinidade com o
tema. Nosso desejo é que ela chegue ao maior número possível de pessoas,
principalmente aquelas que tenham condições de replicar esta luta contra o
consumismo infantil”, reforça Gabriel, integrante da Rede Brasileira Infância e
Consumo – Rebrinc desde a sua criação,
Raquel Fuzaro, também integrante da Rebrinc, lembrou que a campanha do
Conselho Federal da OAB é muito importante para a conscientização da sociedade
sobre a ilegalidade da publicidade infantil. “O papel que o Conselho representa – a
mais alta instituição dos operadores do Direito – fala muito sobre como devemos
seguir, enquanto sociedade, na busca da proteção da infância, em especial, em
relação à publicidade comercial”, comentou. “Foi uma alegria presenciar a instituição
da qual faço parte, enquanto advogada, honrando a infância brasileira e encampando
a causa da proteção da infância e o respeito aos artigos 36 e 37, parágrafo 2° do
Código de Defesa do Consumidor, CDC, bem como a criança como prioridade
absoluta”, frisou Raquel.
Mais de vinte organizações e movimentos da sociedade civil, como a Rede
Brasileira Infância e Consumo; o Instituto Alana, por meio dos programas Criança e
Consumo e Prioridade Absoluta; a ANDI – Comunicação e Direitos; o Conselho Federal
de Nutricionistas; o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec assinaram a
carta de apoio à iniciativa enviada à presidência da OAB em Brasília.
Proteção da infância
Para o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, a campanha em questão
não pretende proibir as atividades de marketing e publicidade. Segundo ele, a
campanha tem como objetivo “promover uma ampla conscientização dos graves
efeitos que podem gerar as propagandas específicas às crianças”.
Durante o lançamento do manifesto, o vice-presidente do Superior Tribunal de
Justiça, Humberto Martins, também declarou seu apoio à iniciativa. “O papel social
que a Ordem exerce é imenso, extrapola a defesa da classe advocatícia e abraça todo
cidadão. A infância é vida, é desenvolvimento. Unidos pela sociedade e defendidos
pela OAB, teremos um Brasil mais humano, fraterno e justo”, destacou.
Marié Miranda, presidente da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor,
lembrou da importância da campanha para estimular a conscientização da sociedade.
Ela falou do papel das seccionais da OAB pelo Brasil que, por meio de palestras e
ações, vão se unir para proteger as crianças dos apelos para o consumo.
A Seccional da OAB em Vitória lança a campanha no dia 26 de outubro. No
próximo dia 30 é a vez de Recife e em 10 de novembro o manifesto será lançado na
Seccional de Manaus.
Fonte: Rebrinc
Disponível em: http://rebrinc.com.br/noticias/infancia/campanha-da-oab-defende-uma-infancia-livre-de-publicidade-comercial/

