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Nos dias 21 e 22 de março foi realizada a 67ª. Reunião da Comissão
Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN), do Conselho Nacional de
Saúde. Entre outros, foram apresentados e discutidos os temas: Campanha
permanente contra os agrotóxicos e pela vida; Segurança Alimentar de
pessoas portadoras de doença celíaca (Fenacelbra); Plano Nacional de
Saneamento e Abastecimento de Água (Ministério das Cidades); Rotulagem
Nutricional (ANVISA) e o relato do Encontro Regional da América Latina
sobre Obesidade Infantil (CGAN).
Em relação ao tema da rotulagem nutricional, a CIAN preparou um
texto para subsidiar o CNS e enviar à ANVISA uma recomendação para
priorizar essa atividade em seu plano de trabalho institucional, considerando
as evidências de sua importância para o enfrentamento da obesidade
infantil e a ocorrência, em diversos países, incluindo a América Latina, de
experiências bem sucedidas, como as apresentadas pelo Chile e Equador no
Encontro Regional acima referido.
Na reunião, também foram apresentadas informações sobre as
Conferências Nacionais de Vigilância em Saúde (2ª. CNVS) e de Saúde da
Mulher (15ª CNSMu). Discutiu-se a inserção de um subeixo na 2ª. CNVS “A
Vigilância em Saúde e o Atual Cenário Epidemiológico e Nutricional da
População Brasileira” (proposta preliminar), cuja sugestão será apreciada
pela comissão organizadora da Conferência e pelo pleno do Conselho.
Considerando as últimas notícias veiculadas pela imprensa sobre a
qualidade das carnes, uma técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) foi convidada para apresentação sob a inspeção e
fiscalização da produção de carnes. Como resultado, a CIAN encaminhará
sua posição a respeito dos acontecimentos em uma nota (em elaboração)
que analisará os fatos, contrapondo as visões de segurança do alimento –
componente necessário, mas não suficiente - para a segurança alimentar e
nutricional (SAN), vez que a SAN deve fundamentar-se sobre sistemas mais
sustentáveis de produção de alimentos, com menos impacto ambiental e
por meio de políticas inclusivas de pequenos e médios produtores, inclusive
com adequação da legislação sanitária vigente.
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A Campanha

permanente contra os agrotóxicos e pela
vida é uma iniciativa da sociedade civil, construída por diversas
organizações. O site http://contraosagrotoxicos.org/ traz
informações sobre as ameaças de retrocessos na legislação de
agrotóxicos e coleta assinaturas para pressionar pela Política de
Redução de Agrotóxicos, explicando como as pessoas e
entidades podem participar da Campanha. Foi lançada, no dia
16 de março, a plataforma online #ChegaDeAgrotóxicos. A
ferramenta é uma estratégia de mobilização da sociedade na
luta contra os retrocessos que podem colocar ainda mais
venenos na mesa da população e que pode ser acessada pelo
site acima. Vale destacar que, na reunião anterior da CIAN, foi
ratificada na íntegra a Moção de Repúdio do CNS contra os
projetos legislativos em trâmite na Câmara dos Deputados que
tratam dos agrotóxicos (PL 6299/2002 e apensados)

PÁGINA 2
SEGUNDEIRA DA CGAN

Saiu no Twiter do Ministério da Saúde
@minsaude A mastigação está cada vez mais rápida e
deficiente, seja pela perda dentária ou pela correria do dia a
dia.

Reaberto o prazo para participar da
Agenda Regulatória 2017/2020!
Agora você terá mais 10 dias para participar da Agenda
Regulatória 2017/2020. Foi reaberto o prazo do Edital de
Chamamento que será entre os dias 27 de março e 05 de abril
de 2017! Para participar, acesse o formulário de descrição de
problemas caso queira mais detalhes da Agenda Regulatória,
acesse a página da ANVISA.
Em caso de dúvida, entre em contato pelo e-mail
aguenda.reg@anvisa.gov.br.
Não deixe para última hora! Vamos lá, participe!

@minsaude O mau hábito alimentar levou 1 em cada 3 crianças
brasileiras
apresentarem
excesso
de
peso.
https://goo.gl/KBsIwL

Convênio com Universidade de São Paulo
para desenvolvimento de materiais a partir
do Guia Alimentar
Na semana que passou, a equipe de Promoção da
Alimentação Adequada e Saudável da CGAN fez uma reunião de
monitoramento com a equipe de pesquisadores do NUPENS
para atualização do andamento dos produtos do convênio
vigente. Estão em desenvolvimento os seguintes produtos: 1)
Desenvolvimento de metodologia para formação de
profissionais da Atenção Básica para utilização do Guia
Alimentar; 2) Atualização do instrumento: Como esta sua
alimentação, considerando a nova versão do Guia Alimentar; 3)
Versão de bolso do Guia Alimentar para população Brasileira e
4) Vídeos sobre o Guia Alimentar. A previsão é de que os
materiais estejam disponíveis até o final do ano.

Revisão Guia Criança
Aconteceu no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24/03 a 2ª
Reunião presencial do grupo técnico de revisão do Guia
Alimentar para crianças menores de dois anos. Os objetivos da
reunião foram: 1) Pactuar o processo de trabalho de elaboração
do Guia; 2) Pactuar o cronograma das atividades para a revisão
do Guia; 3) Definir a abordagem de texto do Guia; 4) Discutir

@minsaude Guia Alimentar da População Brasileira
recomenda consumo limitado das castanhas, nozes e
amendoins
adicionados
de
sal
ou
açúcar
https://goo.gl/K3Tsbf
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critérios
para análise
de qualidade de evidências científicas que apoiarão o texto do Guia; 5) Iniciar o diálogo
sobre
temas controversos. O processo de revisão já incluiu diversas etapas de escuta sobre o que seria necessário mudar e
o que a nova versão deveria apresentar, sendo que as etapas de escuta aconteceram em 2015 e 2016. A CGAN
firmou um convênio com a UERJ para coordenação do processo de revisão do Guia Alimentar para Crianças
Brasileiras Menores de dois anos. As etapas de revisão ainda incluem revisão da literatura, encomenda de estudos
específicos, rodas de conversas com especialistas, elaboração de uma primeira versão para ser discutida em diversas
oficinas, aprimoramento da versão, novas oficinas, consulta pública e oficinas em todos os Estados. Além disso, está
prevista uma etapa de validação das mensagens do Guia Alimentar e levantamento e testagem de receitas de papas.
A previsão é de que o Guia esteja disponível até o final de 2018.

Reunião PROADI HCor
A CGAN tem uma parceria com o HCOR para o desenvolvimento de materiais para a prevenção de doenças
cardiovasculares. O Programa Alimentar Brasileiro Cardioprotetor (DICA) foi elaborado pela equipe de nutricionista
do HCOR para prevenção secundária de eventos cardiovasculares e é baseado em três conceitos: a) Prescrição
dietética guiada pelas recomendações nutricionais das diretrizes nacionais para o tratamento de doenças
cardiovasculares; b) Programa de educação alimentar e nutricional baseado em estratégias lúdicas e com orientação
de alimentos regionais brasileiros acessíveis; e c) Acompanhamento nutricional intenso por meio de sessões
individuais, em grupos e por telefone. A proposta está sendo validada em um estudo com mais de 2 mil pacientes
em aproximadamente 40 centros de Atenção Ambulatorial no país. Ao término do estudo, o programa DICA poderá
ser incorporado ao SUS. O PROADI vigente prevê o desenvolvimento de três produtos que estarão disponíveis até o
final do ano, a partir da adaptação da proposta do DICA para Atenção Básica, com o intuito de prevenir eventos
primários. Produtos: Caderno específico para o nutricionista, caderno para profissionais da AB e aplicativo.
Nos dias 17 e 18 de março, a CGAN participou do V Encontro DICA Br, no Hospital do Coração, em São Paulo.
O objetivo do evento foi abordar informações acerca do projeto “Manuais de Orientação Alimentar para o cuidado
da pessoa com fatores de riscos cardiovasculares no contexto da Atenção Básica”.
No Encontro, a CGAN realizou uma fala sobre as ações e principais documentos voltados à agenda de
promoção da alimentação adequada e saudável e a atenção nutricional no SUS. Além disso, participou de uma mesa
de discussão sobre as perspectivas futuras do projeto Dica BR, como a realização do referido projeto e
implementação da dieta no âmbito da Atenção Básica.

Curso de Educação a Distância do Programa Bolsa Família na Saúde.
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS) do Ministério da Saúde, em parceria com
o DATASUS, oferecem a 1ª turma de 2017 do Curso de Educação a Distância sobre o Programa Bolsa Família (PBF)
na Saúde. A capacitação é destinada aos profissionais que atuam nos municípios e estados na execução de ações de
monitoramento e acompanhamento das famílias beneficiárias.
As inscrições para a primeira turma de 2017 ficam disponíveis no período de 27 à 29/03/2017, e o tempo
estipulado para a realização do curso vai do dia 27 à 01/04/2017, com carga horaria total de 20 horas de estudo e
avaliação do estudante ao final do curso.
O curso é composto por 4 Módulos com os seguintes temas abordados:
Módulo I – Principais características do Programa Bolsa Família.
Módulo II – Os compromissos do SUS com o PBF; Quem acompanhar; As condicionalidades da saúde;
Assistência integral à saúde dos beneficiários.
Módulo III – Intersetorialidade; Organização do setor saúde; Vigência.
Módulo IV – Apresentação do sistema de gestão do Programa Bolsa Família na Saúde;
Os interessados devem se inscrever no endereço http://universus.datasus.gov.br em “cadastrar” no canto
superior direito da tela. Na tela seguinte, o usuário precisa digitar todas as informações solicitadas e, ao final,
receberá uma mensagem por e-mail com instruções para finalização do processo. Ao voltar ao site UniverSUS, o
aluno precisará digitar o usuário e senha (que foram criados no cadastro) e clicar no campo “entrar”. Desta maneira,
os participantes terão acesso aos cursos disponíveis, dentre os quais haverá o curso "Bolsa Família na Saúde”. O
cadastro deverá ser preenchido momentos antes da inscrição, ou seja, na semana em que a turma será ofertada,
caso contrário, o ambiente virtual não permite que o cadastro seja concluído.
No primeiro acesso ao curso, o aluno pode aproveitar para utilizar o fórum de apresentação, para trocar
experiências com os demais alunos da turma e visitar a biblioteca.
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no curso o participante deverá ter 70% ou mais de acerto na Avaliação
Final. O DA
Certificado
poderá ser impresso somente após aprovação e a conclusão do curso.Os cadastros no ambiente virtual e as
inscrições para as turmas ofertadas estão disponíveis nos três primeiros dias do curso.
Assim, para a primeira turma de 2017, as inscrições ficarão abertas de 27 a 29 de março ou até completar o
número máximo de 600 participantes. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail bfasaude@saude.gov.br.
Aproveitem esta oportunidade para capacitação dos novos gestores do Programa Bolsa Família na Saúde!!!

Disponível a relação das famílias em descumprimento de
condicionalidade da saúde no sistema de Gestão do Programa
Bolsa Família na Saúde
Após o período de acompanhamento das famílias no Programa Bolsa Família na Saúde durante a 2ª vigência
de 2016, as informações registradas no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde são consolidadas
pelo Ministério da Saúde – MS e encaminhadas para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA. Com
as informações consolidadas, o MDSA aplica as repercussões nos benefícios das famílias que descumpriram as
condicionalidades da saúde. As famílias em descumprimento são aquelas em que as crianças estejam com calendário
vacinal desatualizado e as gestantes não tenham realizado o pré-natal. Estas famílias ficam sujeitas a efeitos
gradativos sobre seu benefício, em forma inicial de advertência. Caso o descumprimento persista, se aplica o
bloqueio do benefício, que significa o atraso do recebimento em 30 dias e, posteriormente, sua suspensão: dois
meses sem o saque do benefício.
As repercussões ocorrem duas vezes ao ano: no mês de março, refletindo o resultado do acompanhamento
da 2ª vigência do ano anterior, e em setembro, refletindo o resultado do acompanhamento da 1ª vigência do ano
corrente. As famílias que se encontram em descumprimento das condicionalidades estão em uma situação de maior
vulnerabilidade social e, por isso, merecem atenção especial do poder público. Assim, a aplicação dos efeitos tem
como objetivo principal incentivar a família a apresentar-se no serviço para que os motivos do descumprimento
sejam identificados e possibilitem a inserção dessas famílias em ações específicas de assistência social. Caso a família
não concorde com o efeito, ela deve comparecer à Secretaria de Assistência Social do município e solicitar o registro
do recurso no Sistema de Condicionalidades – Sicon - e reverter à suspensão do benefício. O prazo para entrar com
recurso relativo à repercussão em março encerra-se no dia 28 de abril de 2017. Destaca-se, portanto, a necessidade
do Coordenador Municipal do PBF na Saúde se articular com a Secretaria Municipal de Assistência Social com o
intuito de identificar os motivos do descumprimento das condicionalidades e possibilitar a interposição de recurso
por parte da família no mês de abril. Ressalta-se que a situação mais crítica refere-se às famílias que estão com o
maior número de suspensões recebidas.
O Sistema de Gestão do PBF na Saúde disponibilizou a relação das 49.523 crianças e 1.146 gestantes que
descumpriram a condicionalidade de saúde para facilitar a identificação dos mesmas pelo serviço de saúde. Ainda
em relação às repercussões das famílias em descumprimento das condicionalidades informamos que: 42.102
receberam advertência, 6.487 estão com os benefícios bloqueados, 1.693 estão com os benefícios suspensos e 12
famílias com os benefícios cancelados. Para visualizar essa lista, o responsável pelo acompanhamento das
condicionalidades de saúde deve selecionar o link “Relatórios Estatísticos” e a opção “Famílias em descumprimento
das condicionalidades da saúde” na parte “Acesso Restrito” do Sistema de Gestão do PBF na Saúde.
O objetivo das condicionalidades de saúde do PBF é garantir às famílias beneficiárias o direito de acesso às
ações de imunização e vigilância nutricional de crianças menores de sete anos e ao pré-natal das gestantes. Deste
modo, a oferta desses serviços é responsabilidade compartilhada entre as três esferas de gestão do SUS, de maneira
a garantir o cumprimento da agenda de saúde no âmbito do PBF. É de suma importância que os profissionais de
saúde envolvidos no acompanhamento das condicionalidades identifiquem as famílias em descumprimento e, desta
forma, necessitam de cuidado especial da equipe de saúde. Para mais informações, acesse a Portaria nº 251
(ftp://ftp.datasus.gov.br/ftpbolsa/download/Portaria-no-251-12-de-dezembro-de-2012.pdf), de 12 de dezembro de
2012 e a Instrução Operacional nº 19 (ftp://ftp.datasus.gov.br/ftpbolsa/download/IO-Conjunta-%20no-19%20SENARC-SNAS%2007de-fevereiro-de-2013_alterada.pdf), de 7 de fevereiro de 2013.
ATENÇÃO! Ao encontrar uma criança beneficiária com a caderneta de vacinação desatualizada, bem como uma
gestante sem ter iniciado o pré-natal, o profissional de saúde deve conduzir essa família ao estabelecimento de saúde
para garantir o acesso ao serviço de imunização e acompanhamento gestacional antes de marca-la como
descumprimento no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.
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Inscrições abertas para Chamada Pública de Apoio a Eventos
Técnico-Científicos em Saúde de 2017

Estão abertas até o próximo dia 24 de abril as inscrições para a Chamada Pública de Apoio a Eventos
Técnico-Científicos em Saúde de 2017. O Ministério da Saúde oferece apoio financeiro entre R$ 50 mil e R$ 100 mil a
eventos a serem realizados de agosto a dezembro deste ano. O investimento total é de R$ 1 milhão.
Podem participar instituições nacionais, sem fins lucrativos (órgãos da Administração Pública federal,
estadual e municipal, instituições, fundações, associações ou sociedades científicas brasileiras e conselhos da área da
saúde), que atendam aos critérios do edital e queiram realizar eventos de caráter técnico-científico na área da saúde
entre 1/8/2017 e 15/12/2017.
Os eventos devem contemplar um dos temas de pesquisa em saúde descritos no edital. As propostas serão
avaliadas de acordo com os seus potenciais de contribuição para o aprimoramento e a qualificação da gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS), de inovação e desenvolvimento tecnológico, de disseminação de conhecimento
científico, em consonância com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, entre outros
critérios. A divulgação dos resultados será feita a partir de 05/05/2017.
Inscrições por meio deste site http://eventos.saude.gov.br/
Os projetos serão financiados por meio de Termo de Cooperação entre o Ministério da Saúde e a
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).

Apresentação do SISMOB 2.0
A CGAN participou no dia 22 de março (quarta-feira) da apresentação sobre o Sistema de Monitoramento de
Obras - SISMOB 2.0. O novo SISMOB foi desenvolvido conforme a nova lógica de financiamento fundo a fundo,
organizada pela Portaria nº 381/GM/MS, de 6 de fevereiro de 2017, para ser uma ferramenta moderna de
planejamento e gestão dos investimentos da saúde, precisa e de fácil operacionalidade.
O Sistema de Monitoramento de Obras ainda está passando por últimos ajustes e deve entrar em
funcionamento com todas as funcionalidades em breve.
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Curso de extensão em Saúde Coletiva sobre Atenção Integral à
saúde de pessoas com doença falciforme.
A CGSH/MS em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva (ISC-UFBA)
oferece o curso que tem carga horária de 68 horas distribuídas ao longo de dois
meses, na modalidade de Educação a Distancia - EaD. Prioritariamente as vagas
estarão disponibilizadas para profissionais de nível superior que atuam na
Atenção Básica, seja na gestão ou na assistência, nas diferentes regiões do Brasil.
Nessa turma, o ISC/UFBA disponibilizará 10% das vagas para interessados de
outras áreas com nível superior. Edital e inscrições: net-escola@ufba.br ou
isc@ufba.br. As inscrições estão sendo prorrogadas até 25/04.

Espaço dos Estados

Concurso de Experiências Significativas
em Promoção da Saúde na Região das
Américas
Sua cidade/município, escola ou universidade/instituição de educação superior tem alguma experiência em
Promoção da Saúde? Você tem concebido e implementado soluções/programas/projetos de Promoção da Saúde
através de trabalho em rede, trabalho intersetorial, educação em saúde com enfoque integral ou em construção de
conhecimento em seu ambiente ou espaços educacionais?
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) tem o prazer de convidar a rede do Brasil a inscreverse no Concurso de Experiências Significativas de Promoção da Saúde na Região das Américas nos Ambientes ou
Espaços Educacionais - Municípios, Escolas e Universidades / Instituições de Educação Superior.
Ganhe e receba o reconhecimento da OPAS/OMS por suas práticas de Promoção da Saúde em Ambientes
Saudáveis. Doze experiências serão reconhecidas na Região das Américas.
Inscrições no período de 10 de abril a 12 de maio 2017. Para mais informação:
www.paho.org/promociondesalud/concurso2017

II Encontro Intersetorial dos Coordenadores Municipais do
Programa Bolsa Família do Estado do Amazonas
A Coordenação Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família do Estado do Amazonas, promoverá o “II
Encontro Estadual para Coordenadores Municipais do Programa Bolsa Família nas áreas da Assistência Social,
Educação e Saúde”, no período de 29 a 31 de março de 2017, que será realizado no Centro de Convenções Vasco
Vasques, situada Av. Constantino Nery, nº 4.455- Flores. Para a ocasião, a CGAN/DAB/SAS/MS estará presente para
ministrar a palestra cujo tema será “Os 13 anos de Bolsa Família: Um olhar Intersetorial”.
O evento tem o objetivo de reunir os gestores locais do PBF e capacitá-los e assim, qualificar o processo de
trabalho dos novos profissionais para a vigência atual do programa e nas subsequentes.
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Implementando o Guia Alimentar para a população brasileira

.

Recomendações do Guia Alimentar para o consumo
de carnes
Diante das denúncias de fraudes em produtos de origem animal cometidas por vários
frigoríficos alvos da Operação Carne Fraca, o Idec traz algumas recomendações aos consumidores no
sentido de exigir que o problema seja sanado sem que haja custo adicional. Se o problema não for
resolvido, o consumidor poderá procurar um órgão de defesa (como procons) para que sejam tomadas as
medidas cabíveis.
Por precaução, o Idec recomenda que o consumidor evite alimentos ultraprocessados, produzidos
a partir de carnes como: salsicha, linguiça, nuggets, hambúrgueres, dentre outros. Estes tipos de produtos
alimentícios são formulações industriais feitas inteira ou parcialmente de substâncias extraídas de
alimentos, fazendo com que não seja possível identificar qual a origem da matéria-prima para a sua
fabricação. Dessa forma, a utilização de carne podre e estragada, papelão e pedaços de cabeça em
frango, salsicha e linguiça, como identificados pela operação, fica mascarada por conta do nível de
processamento do produto e a inclusão de aditivos alimentares como corantes, aromatizantes,
realçadores de sabor etc.
O Idec aconselha que o consumidor priorize alimentos in natura, ou minimamente processados e
não embalados, e evite alimentos ultraprocessados, seguindo as recomendações do Guia Alimentar para
a População Brasileira. Em prol da alimentação livre, o Idec defende e exige que o consumidor tenha
acesso a alimentos sem conservantes, aromatizantes e outras substâncias nocivas à saúde.
A partir da compra de carnes frescas, o consumidor tem maior facilidade de identificar se o
produto está adequado para o consumo ou não, considerando as seguintes características: coloração
avermelhada, textura não pegajosa e lisa, e a ausência de mau cheiro.

O que o Guia Alimentar diz sobre consumo de carnes vermelhas?
Carnes de gado e de porco, assim como outras carnes vermelhas, são muito apreciadas no Brasil e
são consumidas com muita frequência em todas as regiões do País. Alguns cortes são consumidos
grelhados e temperados apenas com sal. Há os que são consumidos ensopados ou assados com batatas,
mandioca e legumes e vários temperos e outros podem ser moídos para a preparação de molhos ou
recheios. A forma de preparo mais indicada para cortes com maior quantidade de gordura é assar, Cozido
de carne com batata e legumes Omelete com legumes Peixe assado grelhar ou refogar; enquanto cortes
com menos gordura podem ser utilizados no preparo de ensopados.
Como no caso dos demais alimentos, as carnes vermelhas devem ser preparadas com a menor
quantidade possível de óleo e sal. Uma forma de reduzir o uso de sal no tempero dessas carnes é utilizar
ervas como tomilho, sálvia e alecrim.
As carnes vermelhas são excelentes fontes de proteína de alta qualidade e têm teor elevado de
muitos micronutrientes, especialmente ferro, zinco e vitamina B12. Porém tendem a ser ricas em
gorduras em geral e, em especial, em gorduras saturadas, que, quando consumidas em excesso,
aumentam o risco de doenças do coração e de várias outras doenças crônicas. Além disso, há evidências
convincentes de que o consumo excessivo de carnes vermelhas pode aumentar o risco de câncer de
intestino.
Fonte: http://www.dgabc.com.br/Noticia/2521962/recomendacoes-sobre-operacao-carne-fraca - Adaptado
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Reuniões e Agendas Estratégicas

Projeto de prevenção e controle da obesidade infantil da Agência
Nacional De Saúde Suplementar – ANS.
No próximo dia 30 de março, a CGAN participará de reunião com a Agência Nacional de Saúde Suplementar
– ANS no Rio de Janeiro para contribuir na elaboração de projeto de prevenção e controle da obesidade.

Videoconferência com Coordenadores Estaduais da Gestão dos
Programas e Ações de Alimentação e Nutrição no SUS
Na próxima quinta-feira 30 de março de 2017, será realizada videoconferência da CGAN com as
coordenações estaduais de alimentação e nutrição. Os horários são: manhã (10hs às 12hs) e tarde (15hs às 17hs),
conforme indicações dos próprios estados. Nessa videoconferência será falado sobre as estratégias das secretarias
estaduais de saúde para o acolhimento e apoio aos novos gestores e referências técnicas municipais.

De OLHO na

EVIDÊNCIA

No "De Olho na Evidência" dessa semana destacamos a
edição de fevereiro da revista Ciência e Saúde Coletiva vol.22, no.2
de 2017 que reúne uma série de estudos que conformam o campo
da nutrição como uma questão de saúde. Como já é de domínio na
área, os principais problemas contemporâneos de adoecimento no
mundo estão vinculados aos estilos, condições e situações de vida,
dentre eles, à alimentação e aos exercícios físicos, a tal ponto que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) coloca esses dois temas entre
suas prioridades.
→
Confira
a
edição
da
C&SC
neste
link:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413-812320170002&lng=pt&nrm=iso

→

Confira nessa mesma edição da Revista Ciência e Saúde Coletiva a resenha sobre o
livro Sociologia da Obesidade, de Jean-Pierre Poulain, por Daniel Coelho de Oliveira:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232017000200661&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN

Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família
(Resultado Parcial 1ª vig/2017 – 24.03.2017)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744

Programa Nacional de Suplementação
de Vitamina A – parcial de
27/03/2017:

- 6,60% de famílias acompanhadas:
 731.444 famílias acompanhadas;
 Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 3,98 pontos
percentuais (p.p.);
 Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com mais 0,99 p.p.;

- 257.897 crianças de 6 a 59 meses
foram suplementadas com vitamina A,
o que representa 4,0% da meta de
crianças de 6 a 59 meses.

- 169.627 gestantes localizadas:



Em relação à vigência passada, estamos com menos cerca de 38.800
gestantes;
Em relação à estimativa (465.160), estamos com 36,47% de gestantes
localizadas;

- Em comparação com março de 2016,
estamos com menos cerca de 270.000
crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 4,3 pontos
percentuais ao comparar o percentual
de cobertura.
- Estados que estão abaixo da
cobertura média nacional (4,0%): DF,
RS, RJ, AP, SP, PR, BA, PA, MA, GO e
RO.

- Descumprimento na atual vigência:
 4.109 crianças sem vacina em dia
 367 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
 663 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
 Apenas 411 municípios estão com 30% ou mais de famílias
acompanhadas;
342 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com o monitoramento
parcial referente ao dia 27/03/2017 por
Unidade Federativa.

Resultado parcial 1ª vig/2017 27.03.2017
Diferença em
Famílias a
Famílias a
pontos
Percentual de
Famílias Percentual de
serem
Famílias
serem
acompanhaacompanha- acompanha- percentuais
acompanha- acompanha-das
acompanhamento
das
mento
das
das
Resultado parcial 2ª vig/2016 - 21.10.2016

UF

Meta
crianças 6 59 meses

Crianças 6 - 59
meses
suplementadas

Cobertura

AC

60.907

4.936

8,1%

AL

209.910

9.195

4,4%

UF

AC

74.320

8.171

11,0%

75.292

5.231

6,9%

-4,1%

AL

AM

291.048

17.377

6,0%

321.424

20.722

6,4%

321.100

18.956

5,9%

-0,5%

AM

AP

323.941

57.384

17,7%

336.167

47.916

14,3%

-3,4%

55.682

561

1,0%

AP

55.853

5.528

9,9%

58.903

2.294

3,9%

-6,0%

BA

813.880

16.403

2,0%

BA

1.419.182

160.123

11,3%

1.397.540

80.002

5,7%

-5,6%

CE

501.780

20.543

4,1%

CE

856.410

120.435

14,1%

842.248

73.840

8,8%

-5,3%

DF

101.332

0

0

ES

97.441

5.082

5,2%

GO

223.404

7.934

3,6%

MA

493.617

15.418

3,1%

251.962

24.291

9,6%

DF

68.086

5.513

8,1%

69.257

9.886

14,3%

6,2%

ES

149.827

17.396

11,6%

144.348

4.912

3,4%

-8,2%

272.607

33.622

12,3%

266.901

20.715

7,8%

-4,6%

GO
MA

791.066

61.477

7,8%

799.863

46.164

5,8%

-2,0%

MG

MG

898.136

131.755

14,7%

866.142

83.875

9,7%

-5,0%

MS

74.890

7.394

9,9%

MS

114.885

8.030

7,0%

110.787

4.795

4,3%

-2,7%

MT

117.020

6.587

5,6%

MT

147.714

18.756

12,7%

139.629

11.936

8,5%

-4,1%

PA

580.483

12.352

2,1%

PA

763.202

77.966

10,2%

772.645

43.116

5,6%

-4,6%

PB

223.325

16.078

7,2%

PB

412.472

28.049

6,8%

402.640

17.871

4,4%

-2,4%

PE

522.713

30.890

5,9%

PE

883.383

94.781

10,7%

878.649

50.094

5,7%

-5,0%

PI

PI

190.877

14.650

7,7%

352.055

32.167

9,1%

346.898

18.771

5,4%

-3,7%

PR

PR

107.169

1.843

1,7%

319.021

47.296

14,8%

303.386

21.494

7,1%

-7,7%

RJ

RJ

652.260

52.216

8,0%

638.494

36.524

5,7%

-2,3%

194.320

1.491

0,8%

RN

283.357

19.242

6,8%

276.539

14.641

5,3%

-1,5%

RN

183.396

11.293

6,2%

RO

85.467

9.071

10,6%

79.229

6.137

7,7%

-2,9%

RO

99.072

3.784

3,8%

RR

42.357

2.334

5,5%

40.802

1.250

3,1%

-2,4%

RR

37.739

1.876

5,0%

RS

325.809

34.868

10,7%

301.781

16.506

5,5%

-5,2%

RS

94.253

301

0,3%

105.141

11.752

11,2%

99.989

5.639

5,6%

-5,5%

SC

22.786

1.188

5,2%

217.745

18.330

8,4%

216.903

13.692

6,3%

-2,1%

SE

131.685

7.627

5,8%

SP

667.622

6.981

1,0%

TO

95.731

11.822

12,3%

257.897

4,0%

SC
SE
SP

1.177.880

103.257

8,8%

1.195.382

67.883

5,7%

-3,1%

TO

111.803

7.618

6,8%

107.230

7.304

6,8%

0,0%

BRASIL

11.225.403

1.187.859

11,0%

11.088.744

731.444

6,6%

-4,0%

BRASIL 6.444.044
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Tomar refrigerante faz mal à saúde
Pode ser light, diet, zero ou o que for. A bebida açucarada traz riscos à saúde e deve ser evitada pelos
brasileiros para reduzir os riscos de obesidade entre outros problemas de saúde.

O refrigerante, com ou sem açúcar, é um produto
repleto de aditivos alimentares e ausente de vitaminas,
minerais, fibras e outras substâncias benéficas, que estão
naturalmente presentes em alimentos in natura ou
minimamente processados. Mesmo sendo sem açúcar,
independentemente de suas diferentes dominações (zero, diet
e etc) é uma bebida isenta de calorias e açúcar, mas que não
possui nutrientes e não agrega benefícios à saúde e, por isso,
seu consumo também deve ser evitado.
Os refrigerantes sem açúcar ainda são ricos em aditivos alimentares que podem trazer danos à saúde.
Quando consumidos em excesso, podem provocar contribuir para problemas de saúde como transtornos do déficit
de atenção e hiperatividade (TDAH), neoplasias e hipersensibilidades alimentares manifestadas por urticária,
dermatite atópica, púrpura, rinite, broncoespasmo, asma, cefaleia, dor abdominal, angioedema, vasculite e choque
anafilático. Também vale lembrar que o refrigerante sem açúcar tem maior teor de sódio e o seu consumo pode
prejudicar o controle da pressão arterial. Em função da presença de adoçantes artificiais (ciclamato de sódio,
acessulfame-K e aspartame) e outros aditivos, qualquer refrigerante não pode e nem deve ser indicado para
hidratação e não substituem em nenhuma hipótese água ou sucos de frutas naturais. Sim, mesmo sem açúcar.
Impacto no corpo
Refrigerantes, refrescos e muitas outras bebidas prontas com açúcar levam ao consumo de dietas de alto
valor calórico e favorecem o ganho de peso. Logo, o alto consumo desses alimentos estão diretamente relacionado
ao crescimento da obesidade.
Recentemente, O ministro da Saúde Ricardo Barros apresentou, durante o Encontro Regional para
Enfrentamento da Obesidade Infantil, em Brasília, metas para frear o crescimento do excesso de peso e obesidade
no país. O encontro faz parte da implementação da Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição (2016/2025),
que incentiva o acesso universal a dietas mais saudáveis e sustentáveis. O Governo Brasileiro é um dos principais
apoiadores da agenda da ONU. Saiba Mais: Em evento internacional, Brasil assume metas para frear o crescimento
da obesidade. O alto consumo de açúcar também contribui para o aparecimento das Doenças Crônicas Não
transmissíveis como as do coração, hipertensão e diabetes, que respondem por 72% dos óbitos no Brasil.
Consumo recomendado
A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que
o consumo diário de açúcar não ultrapasse 10% das calorias ingeridas
diariamente, em uma dieta saudável. Maiores benefícios à saúde podem
ser alcançados se o consumo diário de açúcar for reduzido para 5% das
calorias ingeridas (ou cerca de 25g de açúcar por dia). Em média, quando
você toma um refrigerante de 330 ml está ingerindo 35g de açucar.
O açúcar total consumido diariamente é composto tanto pelo
açúcar de mesa como pelo utilizado na preparação de refeições e os
açúcares adicionados aos alimentos, refrigerantes e bebidas prontas para
consumo, além do mel, xaropes e sucos de frutas com adição de açúcar.
Porém, vale um alerta. Boa parte dos açucares consumidos pela
população brasileira está “escondido” em alimentos ultraprocessados,
como refeições prontas, temperos, sucos industrializados e refrigerantes.
Estes dados foram apresentados na última Pesquisa Nacional de
Orçamentos Familiares (POF) realizada no ano de 2008/09 pelo IBGE.
Fonte: Por Gabi Kopko, para o Blog da Saúde
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52448-tomar-refrigerante-faz-mal-a-saude
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Carne Fraca é mais um entre tantos outros ataques à segurança
alimentar
Direito humano, a alimentação adequada é dever do Estado, que não monitora e nem fiscaliza. Pouco
saudáveis, alimentos são produzidos com agrotóxicos, transgênicos, muita gordura e açúcar.
O esquema fraudulento denunciado pela Operação Carne Fraca, da
Polícia Federal, na última sexta-feira (17), abalou a opinião pública, obrigou
integrantes do governo de Michel Temer (PMDB) a se reunir com a
diplomacia de países importadores da carne brasileira e arranhou a
imagem dos grupos JBS e BRF.
Na avaliação da professorado Departamento de Nutrição da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),Suzi Barletto Cavalli, a
segurança alimentar não está no cerne da preocupação desse esquema
perverso de propinas e apadrinhamento que sempre envolveu a
fiscalização sanitária nas esferas municipal, estadual e federal. Tampouco que essas fraudes estejam limitadas à
cadeia das carnes. O mérito do escândalo, segundo ela, é trazer à tona a insegurança alimentar e nutricional no
país,principalmente quanto à qualidade sanitária e aspectos relacionados à sua regulação, em vários elos da cadeia
da produção de alimentos, principalmente na indústria. "Esse descompromisso é recorrente. Fraudes em alimentos é
a coisa mais corriqueira, como adulteração do leite, que é um alimento básico na dieta da população brasileira,
várias vezes denunciados na mídia. São problemas que resultamem agravos à saúde pública e não explorados pela
mídia, como deveria ser, ou criminalizados pelos órgãos competentes", afirma a professora.
Entre outras inúmeras irregularidades envolvendo alimentos que deveriam ser criminalizadas e não são,
segundo ela, está a utilização em larga escala de agrotóxicos contra-indicadospara determinadas lavouras, ou ainda
o uso de venenos proibidos no Brasil. "Sem contar fraudes relacionadas à rotulagem dos alimentos industrializados,
que escondem as quantidades reais dos ingredientes utilizados, ou o nome desses ingredientes da composição. Há
ainda casos de alimentos produzidos com transgênicos que não trazem essa informação por meio do símbolo (o T
dentro do triângulo amarelo) em seus rótulos."
Conforme ela destaca, a composição dos alimentos e seus ingredientes muitas vezes é "uma caixa preta"
para a população em geral. Primeiro por causa do desconhecimento da população em relação às nomenclaturas
específicas e sua função. Outras vezes, a inserção de ingredientes interessantes para a industrialização, como os
aditivos alimentares, que são aprovados pela legislação mas não são saudáveis. Ou mesmo gorduras e açúcares,
causadores de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, entre outras.
"A insegurança alimentar e nutricional está cada mais incidente na alimentação. Precisamos romper com
esse processo, responsabilizar todos os elos da cadeia. A produção, comercialização e industrialização requerem um
novo modelo de orientação, fiscalização e penalização", diz. Para a professora da UFSC, é necessária no Brasil uma
discussão ampla do processo como um todo, em busca de alimentação segura, saudável e sustentável que venha a
se tornar hegemônica, acessível para todas as famílias, inclusive de menor poder aquisitivo. "É direito da população
e dever do estado a garantia de um sistema de produção alimentar que promova a saúde e queseja ambientalmente
sustentável." Nesse contexto, segundo ela, o consumo de alimentos é um ato político, técnico, social e cultural.
"Precisamos, sim,discutir todo o sistema alimentar nas dimensões da qualidade e de segurança. Creio que a
operação Carne Fraca está propiciando esse debate, que precisa ser feito por todos, e que requer medidas em geral
na fiscalização sanitária e vigilância em saúde no Brasil. Mas é fundamental que as questões relacionadas à saúde
pública não perpassem a esfera política de vantagens, que ferem a relação de direito que temos como cidadãos."
A segurança alimentar é um direito humano garantido pela Lei 11.346/2006. Determina que é dever do
poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito
humano à alimentação adequada, com alimentos de qualidade, bem como garantir os mecanismos para sua
exigibilidade.
Trata-se, portanto, de obrigação dos órgãos públicos, nas esferas federal, estadual e municipal, garantir esse
direito. O descumprimento torna vulnerável a saúde-nutrição das pessoas.
O Conselho Federal deNutricionistas (CFN), reunido no último dia 18, declarou preocupação em relação a
falta de garantia ao acesso a alimentos seguros e saudáveis.
Fonte: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=2117
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Europa e Ásia Central estão em ‘transição’ para novos
desafios nutricionais, diz ONU

Alertando para novos desafios nutricionais enfrentados por países da Europa e da Ásia Central, a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) pediu na terça-feira (14) por políticas
adaptadas aos perfis de renda e alimentação de pessoas dessas regiões para evitar uma “transição para novas
formas de insegurança alimentar e nutricional”.
Em novo relatório, a FAO recomenda que as pessoas não se preocupem somente com o consumo de calorias
suficientes e foquem também em uma dieta equilibrada e saudável, especialmente em relação às crianças.
“Enquanto rastreamos a estrutura das dietas, à medida que os rendimentos aumentam, descobrimos que a
porção de calorias totais derivadas de adoçantes, óleos vegetais e produtos animais aumenta, enquanto a derivada
de cereais declina”, afirmou o economista da FAO David Sedik.
De acordo com a agência da ONU, a desnutrição tem sido amplamente superada na região e apenas 7% da
população vive em países onde os problemas nutricionais predominantes são a desnutrição ou a deficiência de
micronutrientes.
No entanto, a desnutrição causada por deficiência de micronutrientes, como ferro, vitamina A, zinco e
questões de sobrenutrição medidas pelo excesso de peso e obesidade persistem – e estão aumentando.
Atualmente, 13% da população da região vive em países que sofrem um fardo triplo – desnutrição,
deficiência de micronutrientes e sobrenutrição.
Segundo o relatório, 57% das pessoas na Europa e na Ásia Central vivem em países onde o principal
problema é a sobrenutrição e 70% da população sofre de desnutrição caracterizada predominantemente pelo fardo
triplo da desnutrição ou por sobrenutrição.
“A situação não é estática. Os países do grupo da desnutrição estão no caminho de se juntar à categoria dos
três fados nos próximos anos”, alertou a FAO em comunicado.
Recomendações
Para enfrentar esses desafios, a FAO recomenda a criação de políticas que abordem a insegurança alimentar
adaptadas ao perfil de renda e de nutrição de cada país.
Uma das medidas recomendadas é a fortificação de alimentos, tal como a fortificação de leite com vitamina
D, sal com iodo, farinha com ferro etc.
Outras orientações incluem reformulação de alimentos de conveniência popular para melhorar seu valor
nutricional; a implementação de impostos ou subsídios para alterar os preços relativos dos alimentos dependendo
do seu benefício para a saúde; a educação sobre a importância de uma dieta nutritiva; entre outras.
Fonte: https://nacoesunidas.org/europa-e-asia-central-estao-em-transicao-para-novos-desafios-nutricionais-diz-onu/
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Calendário
Próximos eventos e Datas Importantes

Março

08.03 - Dia Internacional da Mulher
08.03 - Dia Mundial do Rim
21.03 - Dia Internacional contra a Discriminação Racial
21.03 - Dia Mundial da Infância
21.03 - Dia Nacional da Síndrome de Down
22.03 - Dia Mundial da Água (OMS)
24.03 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose
31.03 - Dia da Saúde e da Nutrição

Frase da Semana:

"Coragem é a resistência e o domínio do medo, não a ausência dele"
Mark Twain, escritor.
"
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