Retrospectiva do ano de 2016
Olá usuários da RedeNutri!

Boas festas e até breve!
A equipe da RedeNutri estará de recesso no período de 21 de dezembro a 02 de janeiro
de 2016.
Desejamos que em 2017 possamos continuar dialogando, trocando experiências e contribuindo
com a formação e o trabalho de todos os interessados e envolvidos com a agenda de
Alimentação e Nutrição no SUS!

Retroespectiva 2016
O ano de 2016 está chegando ao fim e preparamos para vocês um compilado com as
notícias mais marcantes do ano. Confira!

NOVIDADES REDENUTRI EM 2016

Curso online gratuito
- Introdução à Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN

Infográficos
- Infográfico deficiência de Vitamina A
- Infográfico deficiência de Vitamina B1
- Infográfico estratégias de prevenção e controle da anemia

Experiências Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
- Manaus/AM
RedeNutri
http://ecos-redenutri.bvs.br
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- Castanhal/PA
- Nova Olinda do Norte/ AM
- Itajaí/SC
- Brasília/DF

Nova ferramenta: Em Foco
Nessa

ferramenta

são

divulgados

textos

elaborados

pela

equipe

da

RedeNutri

e

pela

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, entrevistas e demais
documentos relacionados a temas relevantes da agenda de Alimentação e Nutrição do SUS,
sendo eles:
- Carências de Micronutrientes
- Estratégia Amamenta e Alimenta
- Vigilância Alimentar e Nutricional

ALGUMAS PUBLICAÇÕES LANÇADAS EM 2016


“Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na Cidade de São Paulo: Ações, Desafios e
Perspectivas do Papel da Cidade na Alimentação” – Prefeitura de São Paulo



Uruguai lança novo Guia Alimentar



‘Caderno Legislativo: Publicidade Infantil’ – Projeto Criança e Consumo



Observatório do Direito à Alimentação e Nutrição – Manter as sementes nas mãos dos povos
(2016/Edição 08) - Observatório do Direito à Alimentação e à Nutrição



Livro colaborativo "Mais que Receitas" – Ideias na Mesa



Informativo técnico sobre a terapia nutricional enteral domiciliar - Minstério da Saúde



Portfólio sobre a Rede de Alimentação e Nutrição do SUS (RedeNutri) - OPAS/OMS

RedeNutri
http://ecos-redenutri.bvs.br
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A Mulher e o Espaço Social Alimentar - conheça o livro e o vídeo! – Observatório de Políticas
de Segurança Alimentar e Nutricional



Experiências exitosas do Laboratório de Inovação na Atenção à Saúde de Jovens e
Adolescentes (1ª Edição) – Ministério da Saúde



Relatório Global de Nutrição 2016



Revista sobre Regulação de Alimentos – Ideias na Mesa



Guia para auxiliar a elaboração de termos de referência ou processos para contratação de
empresas de refeição em eventos – Ministério da Saúde



Materiais de incentivo a alimentação saudável baseados no Guia Alimentar para a Populaçãp
Brasileira: Fôlderes com os Dez Passos para a Alimentação Adequada e Saudável;
Livro Na Cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras; Livro Desmistificando Dúvidas
sobre Alimentação e Nutrição; e Instrutivo: metodologia de trabalho em grupos para
ações de alimentação e nutrição na atenção básica - Ministério da Saúde



Documento “Direito Humano à Alimentação Adequada e à Nutrição do povo Guarani e Kaiowá FIAN
Relatório final da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea



 O manual da Terapia Nutricional na Atenção Especializada Hospitalar no Âmbito do SUS –


Ministério da Saúde
"Superação da Fome e da Pobreza Rural: Iniciativas Brasileiras" - FAO



Modelo de Perfil Nutricional para prevenção da obesidade e sobrepeso – OPAS/ OMS



Livro "Gênero, Nutrição e o Direito Humano à Alimentação Adequada" - Editado por Anne
Bellows, Flavio Valente, Stefanie Lemke e María Daniela de Lara



Novo Guia Alimentar americano 2015-2020

RedeNutri
http://ecos-redenutri.bvs.br

PRINCIPAIS NOTÍCIAS
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Ministério da Saúde investe em cuidado e enfrentamento ao Zika

Para garantir o cuidado adequado às crianças alcançadas pelo Zika e contribuir ainda mais
para o estímulo e o desenvolvimento de todas as crianças, o Ministério da Saúde lançou
importantes publicações que vão auxiliar profissionais da Atenção Básica e familiares dos
pequenos e pequenas.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1903
Brasil destaca avanços em nutrição durante evento da OMS

Principais ações brasileiras na área foram apresentadas em evento realizado na China. O
Brasil também aderiu à declaração de Xangai e se reuniu com autoridades de outros países.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1892

Relatório da OMS alerta que mundo atingiu níveis alarmantes de obesidade infantil

Relatório mostra que pelo menos 41 milhões de crianças com menos de cinco anos estão
acima do peso ou são obesas.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1854

ONU alerta para resultados distorcidos de pesquisas sobre nutrição financiadas pela indústria

Por meio de diversos estudos, a indústria tenta causar uma cegueira na população. Um
deles atrasou em mais de 30 anos nossa noção sobre os males causados pelo açúcar”,
disse assessor regional da agência da ONU.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1843

Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável é lançada no CONBRAN 2016

Organizações da sociedade civil se reúnem no Congresso Brasileiro de Nutrição para lançar
rede e discutir políticas de alimentação saudável.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1833

Transgênicos: luta pela informação no rótulo ainda não acabou

União apresentou novo recurso para suspender decisão judicial que garante rotulagem
independentemente do teor de ingredientes geneticamente modificados. Idec sustenta que deve
prevalecer o direito à informação.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1778

RedeNutri
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PeNSE 2015: 55,5% dos estudantes já consumiram bebida alcoólica e 9,0% experimentaram drogas
ilícitas

A PeNSE 2015 contemplou questões sobre aspectos socioeconômicos; contexto familiar;
hábitos alimentares; prática de atividade física; experimentação e consumo de cigarro, álcool e
outras drogas; saúde sexual e reprodutiva; violência, segurança e acidentes; utilização de
serviços de saúde, entre outros aspectos.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1749
Conheça o curso Comida de Verdade

Com a participação da Rita Lobo e o professor Carlos Monteiro, o curso ensina os
princípios que garantem uma alimentação saudável de verdade.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1617

Refrigerante é o sexto alimento mais consumido por adolescentes

Os dados são do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) com
estudantes de 12 a 17 anos e mostram que frutas sequer aparecem na lista dos 20 itens
mais consumidos e que 56,6% fazem refeição em frente à TV.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1622

Veja os dados completos aqui: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1358
Ministério

da

Saúde

passa

a

comprar

e

oferecer

apenas

alimentos

saudáveis

Portaria estabelece diretrizes para que as lanchonetes, restaurantes e eventos do MS e
instituições vinculadas ofereçam apenas refeições saudáveis.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1619

Chile proíbe venda de Kinder Surpresa na luta contra a obesidade

Mais de 60% dos chilenos, entre os quais um terço de crianças com menos de seis anos,
têm excesso de peso.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1602

Idec e outras entidades criticam parceria de Jamie Oliver com a Sadia

Em carta aberta, organizações pedem que o renomado chef reconsidere o acordo.
Consumidores podem reforçar apelo em abaixo-assinado virtual.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1717
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Alimentos alergênicos começam a ser rotulados

A partir de 3 de julho, produtos devem indicar em destaque no rótulo a presença de
ingredientes que causam alergias.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1537

Mães com suspeita ou confirmação de zika devem amamentar normalmente, afirma OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou uma atualização das orientações provisórias
sobre amamentação no contexto do zika.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1607

Manifesto em Defesa do SUS

Conquistas que humanizam, diminuem as desigualdades e garantem dignidade não podem
retroceder.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1668

Pediatras apelam ao Royal College para soltar os laços financeiros das empresas fórmulas infantis

O Royal College of Pediatria e Saúde da Criança está sendo avisado de que corre o risco
de danificar sua reputação se não rejeitar a renda dos fabricantes de leite fórmula infantil.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1501

Por que devemos nos importar com o direito humano à alimentação adequada?

O texto elaborado pela Rede de Apoio à Implementação do SISAN (RAIS) fala sobre o
direito humano à alimentação adequada e por que cada um/a de nós devemos nos importar
com ele.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1489

As Olimpíadas brasileiras e a mistura de açúcar e adoçante nos refrigerantes

Apesar de se venderem como saudáveis, elas continuam sendo bebidas açucaradas que
contribuem para o aumento de doenças crônicas como obesidade e diabetes, cuja incidência
vem aumentando muito no Brasil.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1488

O Que É o SUS: e-book interativo

E-book interativo da editora Fiocruz permite conhecer mais sobre o SUS de forma interativa
e dinâmica.
RedeNutri
http://ecos-redenutri.bvs.br
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http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1457
Rede Global de Segurança Alimentar foi criada nesta terça-feira

Pesquisadores do mundo inteiro estarão reunidos no Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (Inpa) para a criação de uma Rede Global de Institutos de Pesquisa, Ensino e
Extensão em Segurança Alimentar e Nutricional.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1437

Anvisa publica Guia sobre Programa de Controle de Alergênicos

O guia tem como objetivo fornecer recomendações às indústrias de alimentos e ao Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) sobre os principais aspectos a serem tratados em
um Programa de Controle de Alergênicos (PCAL).
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1432

Década de Ação pela Nutrição foi aprovada, e o que isso quer dizer??

Neste mês foi aprovada a Década de Ação pela Nutrição pela ONU, mas o que isso
significa? Qual é a sua importância e seu impacto em nossas ações? A equipe da
RedeNutri elaborou um texto de opinião para esclarecer essas questões.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1431

Aprovado projeto que exige informação sobre lactose e caseína em rótulo de alimentos

Outra medida prevista é a proibição do uso de gordura trans na composição de alimentos.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1409

Decisão histórica: STJ proíbe publicidade dirigida às crianças

O julgamento, inédito, foi da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, relativo à campanha
da Bauducco “É Hora de Shrek”; decisão impacta toda a indústria.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1360

Brasil tem o maior número de doadoras de leite humano do mundo

A Rede de Bancos de Leite Humano está entre as ações que garantiram o reconhecimento
do país como referência mundial em aleitamento materno pela OPAS e pela revista britânica
The Lancet.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1354
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Embrapa divulga manual que explica rotulagem de alimentos

Quais são as informações obrigatórias e facultativas a serem apresentadas nos rótulos de
alimentos? Para esclarecer essas dúvidas a Embrapa acaba de lançar o Manual de
Rotulagem de Alimentos. A Publicação orienta quais informações são obrigatórias nos rótulos
de alimentos
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1341

Disponível artigo em português sobre a classificação de alimentos NOVA

A classificação NOVA descreve os grupos de alimentos de acordo com os níveis de
processamento e tratamento a que são submetidos adotada pelo Guia Alimentar para
População Brasileira, ao invés de apenas classificar os alimentos em termos de nutrientes.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1331

Proibição de venda de produtos não-saudáveis em escolas começa a valer

O decreto 36.900 de 2015 prevê a probição da venda de alimentos como doces, balas,
biscoitos recheados, chocolates, refrigerantes e outros.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1332

Portugal restringe publicidade de alimentos não saudáveis para crianças

O país avança na discussão da regulamentação que impede a comunicação mercadológica
dirigida ao público infantil e juvenil.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1316

Sem saber, população brasileira é a que mais consome agrotóxico no mundo

Anvisa encontrou problemas em 31% dos produtos analisados por amostragem em SP.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1304

Microcefalia: Ministério da Saúde divulga Diretriz Nacional para estímulo precoce de bebês

O protocolo orienta equipes de Atenção Básica e Atenção Especializada para promover a
estimulação e reabilitação de crianças que nasceram com Microcefalia.
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=1236
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