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No dia 6 de abril é comemorado o
dia Mundial da Atividade Física e Dia
Nacional de Mobilização pela Promoção
da Saúde e Qualidade de Vida. Você já
deve ter ouvido falar que tudo isso está
diretamente ligado a nossa saúde. Mas o
que é exatamente ter saúde? É estar livre
de doenças, é ter disposição, é se
alimentar bem e praticar exercícios
físicos? Para cada um pode significar uma
dessas coisas, ou até mesmo outras que não foram listadas aqui, mas
nenhuma das opções invalida a outra, e o importante é sempre estarmos
bem com o nosso corpo e mente.
Durante este mês, as repórteres Aline e Gabi, do Blog da Saúde, do
Ministério da Saúde, vão embarcar em uma série chamada “A Meta é
Saúde”, com o objetivo de tentar melhorar práticas alimentares e físicas não
só de si próprias, mas como de suas famílias, amigos e colegas de trabalhos.
São quatro semanas de mudanças cotidianas e simples, mas que podem ser
transformadoras e ajudar a começar uma mudança.
As repórteres contarão com o apoio da área técnica e assessoras do
próprio Ministério para elaborar as metas e auxiliar no desenvolvimento
delas durante a semana. Será que vai ser fácil realizar? Quais vão ser as
dificuldades enfrentadas? É isso que vamos te mostrar toda semana através
do Blog da Saúde, TV saúde, Facebook e Twitter do Ministério da Saúde.
Ao longo desse projeto, esperamos que você se motive a mudar
hábitos, que você se inspire a tentar colocar no seu dia práticas que te
ajudem a se sentir melhor e com mais disposição. Não se trata de abrir mão
de nada, nem de se privar daquilo que gosta, mas sim de tentar gostar de
coisas diferentes, e ampliar os horizontes para o exercício e alimentação.
Acompanhe o que vai acontecer com a Aline e com a Gabi, e não
deixe de comentar o que está achando através da hashtag #AMetaÉSaúde.

Fonte: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-dasaude/52507-a-meta-e-saude-ter-habitos-saudaveis-e-mais-facil-do-que-voce-pensa

SEGUNDEIRA DA CGAN
PÁGINA 2

Programa de Cooperação Bilateral
Brasil-Chile

PÁGINA 2
SEGUNDEIRA DA CGAN

Saiu no Twiter do Ministério da Saúde
@minsaude #AMetaÉSaúde Andar de bicicleta traz benefícios à
saúde e é muito divertido.

O Ministério da Saúde do Brasil apoia a implementação
do Programa de Cooperação Bilateral Brasil-Chile para o
enfrentamento da obesidade infantil, a ser implementado pela
Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição. As atividades
previstas contribuirão para fortalecer os laços entre os dois
países na área da Saúde, para ampliar a cooperação bilateral no
combate à má nutrição por excesso de peso e para a melhoria
das políticas públicas nesta matéria.

Evento INCA: “A saúde está na
mesa: Obesidade, Alimentação e Câncer
no contexto atual”
Na última sexta-feira, 31 de março, a CGAN participou
do evento em comemoração ao Dia da Saúde e Nutrição - “A
saúde está na mesa: Obesidade, Alimentação e Câncer no
contexto atual” promovido pelo INCA, no qual apresentou
sobre “A importância do ambiente na promoção da alimentação
saudável”. Além disso, o evento contou com a participação de
especialistas na agenda de prevenção e controle da obesidade,
como Carlos Augusto Monteiro (NUPES / USP), Fábio da Silva
Gomes (OPAS), Inês Rugani (UERJ) e a chefe de cozinha Rita
Lobo.

@minsaude #VidaSaudável Que tal sair do #sedentarismo?
Praticar atividade física faz bem para o corpo e para mente
http://www.saude.mg.gov.br/vidasaudavel

Posicionamento CIAN sobre o
episódio da operação “Carne Fraca”
Frente aos últimos acontecimentos relacionados à
operação da Polícia Federal denominada “Operação Carne
Fraca”, a Comissão Intersetorial de Alimentar e Nutrição (CIAN)
vem complementar o posicionamento do Conselho Nacional da
Saúde sobre o fato.
As ocorrências envolvendo frigoríficos estão sendo
apuradas. Entretanto, não se pode deixar de mencionar o
caráter sensacionalista dado pela imprensa, considerando o
padrão de qualidade que o Brasil alcançou no quesito da
segurança sanitária dos alimentos. Por outro lado, esse episódio
traz à tona questões centrais sobre o funcionamento do atual
sistema alimentar, e que precisa, forçosamente, ser repensado.
Voltado ao agronegócio, em associação às grandes empresas
transnacionais de insumos e de alimentos e ao uso intensivo de
agrotóxicos, trata-se de um sistema insustentável, como
mostram evidências científicas, nacionais e internacionais,
denunciando os danos à saúde humana e animal e ao ambiente,
daí resultantes. A epidemia da obesidade reflete bem esse
sistema, que induz ao consumo de alimentos ultraprocessados,
em detrimento de alimentos in natura, além de violar e negar a
cultural alimentar – uma expressão de identidade de um povo
ou de uma nação.
Fundamentada no Direito Humano à Alimentação
Adequada e Saudável (DHAA), consagrado no artigo 6º da
Constituição Federal de 1988, em 2010, a CIAN reafirma as

@minsaude #AMetaÉSaúde Um dos desafios desta semana é ir
à feira. Você já foi? https://youtu.be/uX7_hoO9I58
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da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição-PNAN, da Política Nacional de Segurança Alimentar
Nutricional, da Politica Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e das diretrizes do Guia Alimentar para a
População Brasileira, do Ministério da Saúde, como instrumentos indutores de um novo modelo alimentar que
garanta o DHAA e a segurança alimentar e nutricional para toda a população brasileira. Tais políticas abrigam
perspectivas de enfrentamento das contradições do sistema alimentar hegemônico. Para tanto, são necessárias
ações intersetoriais, que favoreçam a inclusão. Vale ressaltar que segurança sanitária dos alimentos não se confunde
com o conceito de Segurança Alimentar, construído pelo Brasil, em conferências nacionais de SAN, com ampla
participação popular, e explicitado na Lei Orgância de Segurança Alimentar, de 2006. Assim, além da segurança
sanitária do alimento, é necessário que a produção de alimentos seja livre de agrotóxicos e de transgênicos, e
pautada em um sistema alimentar sustentável, do ponto de vista social, econômico e ambiental.
Portanto, reafirmamos a pertinência da construção histórica do conceito brasileiro de segurança alimentar e
nutricional, entendida como o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, baseado em práticas alimentares promotoras de
saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
(Lei n. 11346/2006 – Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional)
Por fim, a CIAN entende que a garantia de Comida de verdade, no campo e na cidade, só é possível a partir
de uma nova forma de lidar com o campo, pensando e respeitando a biodiversidade, a ruralidade, as tradições, o
conhecimento popular e a cultura alimentar das diferentes regiões e dos diferentes povos que constituem a
sociedade brasileira.

Oficina de escuta da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)
para indígenas
Nos dias 04 e 05 de abril foi realizada, na
Fiocruz Brasília, uma oficina de escuta para subsidiar o
processo de adaptação da Estratégia Amamenta e
Alimenta Brasil (EAAB) para Indígenas. Estiveram
presentes alguns profissionais de Distritos Sanitários
Especiais Indígenas, IBFAN Brasil, CGAN, CGSCAM,
tutores e facilitadores da EAAB. A Estratégia
Amamenta e Alimenta Brasil, instituída pela Portaria nº
1.920, de 5 de setembro de 2013, tem como objetivo a
qualificação do processo de trabalho dos profissionais
da Atenção Básica (AB) para o fortalecimento das ações
de promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno e a alimentação complementar saudável para crianças menores de dois anos de idade no âmbito da AB. A
adaptação da EAAB faz parte do escopo de ações da Agenda Integrada para Saúde da Criança Indígena - Secretaria
de Atenção à Saúde (SAS) e Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI).

Concurso do FNDE premiará boas práticas da agricultura familiar
Com o objetivo de incentivar e valorizar experiências de sucesso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, lança o concurso Boas Práticas de Agricultura
Familiar para a Alimentação Escolar. O objetivo é reconhecer as melhores ações desenvolvidas nos estados e
municípios brasileiros. As inscrições começam nesta sexta-feira, 31, e vão até 14 de maio, na página de educação
corporativa do FNDE na internet. A ação faz parte das comemorações dos 62 anos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae). Serão escolhidas 25 práticas de sucesso que farão parte de um caderno especial a ser
lançado pelo FNDE em outubro deste ano.
As práticas podem ser inscritas por gestores, nutricionistas, agricultores familiares, assistentes técnicos de
extensão rural, conselheiros de alimentação escolar, pesquisadores, comunidade acadêmica e demais atores
envolvidos na execução do programa em suas regiões. “A expansão da agricultura familiar no âmbito da alimentação
escolar é um avanço que deve ser reconhecido e valorizado”, ressalta o presidente do FNDE, Silvio Pinheiro.
“Quando as secretarias estaduais e municipais de educação investem em produtos de pequenos produtores, o
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desenvolvimento
econômico da região é estimulado.” Ele lembra que a partir da Lei nº 11.947/2009,
ao menos
30%
do valor repassado pelo Pnae deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. As 25
entidades executoras responsáveis pelas melhores práticas também serão contempladas com uma placa
comemorativa de reconhecimento, e as entidades e os autores dos relatos receberão a autorização para utilizar um
selo de premiação nos materiais de divulgação impressa ou eletrônica. Informações sobre as regras do processo
seletivo podem ser obtidas no edital do concurso, disponível na página do Pnae, no site do FNDE.

Fonte:
Assessoria
de
Comunicação
Social,
com
informações
do
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=46901:concurso-de-agriculturafamiliar&catid=222

FNDE.

Mesa Técnica Intersetorial do Ministério de Desenvolvimento Social e
Agrário
A Reunião com coordenadores estaduais de condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF)
aconteceu no dia 06 de abril de 2017, durante o evento “Mesa Técnica Intersetorial MDSA 2017 - Encontro Nacional
dos Coordenadores Estaduais do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família”, que ocorreu entre os dias 03 e 06 de
abril de 2017. O encontro foi realizado com o intuito de trazer dados sobre a cobertura do registro das famílias
cadastradas no programa, especialmente indígenas e quilombolas, os desafios enfrentados no cumprimento das
condicionalidades de saúde, as tabelas com motivos de descumprimento das mesmas e apresentar a proposta de
mudanças no Sistema de Gestão do PBF na Saúde concernentes ao registro de acompanhamento das famílias, ainda
em articulação com a área de tecnologia do Ministério da Saúde (MS) e outros órgãos de gestão. O objetivo era,
juntamente com os dados apresentados, abrir um espaço de fala para os coordenadores discutirem sobre as
dificuldades e avanços no acompanhamento das famílias e as questões relacionadas a Grupos Populacionais
Tradicionais Específicos (GPTE).
Após a reunião do MS e dos Coordenadores Estaduais do PBF na Saúde, foi realizada uma Plenária com os
demais coordenadores presentes na Mesa Técnica, onde representantes de cada grupo formaram uma mesa para
expor os principais resultados de cada grupo.
Os principais tópicos abordados em relação à Saúde foram:
 Capacitar e sensibilizar os profissionais de saúde da atenção básica para o melhor entendimento do que
são as condicionalidades para as equipes de saúde do PBF;
 Necessidade de ampliar a qualificação dos profissionais;
 Dificuldade de integração e articulação entre as unidades indígenas (DSEIs) e as secretarias municipais
de saúde;
 Intersetorialidade como principal dificuldade nos estados e municípios;
 Reforço da formação da comissão intersetorial para que o planejamento seja realizado nos municípios e
estados, devendo ser uma comissão ampla, com representantes de instituições indígenas e quilombolas,
em regiões onde estão mais presentes;
 Inserção dos coordenadores da Atenção Básica em nível municipal na comissão intersetorial do PBF;
 Fortalecer o entendimento da equipe de saúde em relação ao acompanhamento das condicionalidades;
 Responsabilidade do município diante da assistencia a saúde dos indígenas;
 Melhoria da qualidade das informações, reforçando a antropometria para toda a equipe de saúde;
 Qualificação de profissionais para que as informações coletadas estejam corretas;
 Inserção do acompanhamento das condicionalidades de saúde na rotina de trabalho da Atenção Básica;
 Aproximação e esclarecimento da população sobre o Cadastro Único;
 Preconceito sofrido pelos Grupos Populacionais, Tradicionais e Específicos (GPTE) pelas equipes de
saúde;
 Inserção do Programa de Combate ao Racismo Institucional nas oficinas regionais, para que esse assunto
seja discutido entre os municípios;
 Repercussões no IGD-M com relação à atualização das tabelas de motivos do descumprimento das
condicionalidades de saúde.
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Dia Mundial da Saúde no Estado do Paraná
No Dia Mundial da Saúde (7 de abril), a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, publicou duas Resoluções,
uma que institui a Política Estadual de Promoção de Saúde do Paraná, e outra sobre a Promoção da Alimentação
Adequada e Saudável nos ambientes de trabalho da SESA.
A Política de Promoção de Saúde do Estado do Paraná inclui temas prioritários, a implementação de ações
intersetoriais para estimular a promoção da saúde, a formação e educação permanente de gestores e trabalhadores
de saúde acerca do assunto. Serão priorizados temas como alimentação saudável; prática de atividades físicas;
controle do tabagismo; enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas; mobilidade segura, com
campanhas de trânsito; direitos humanos, com ações que estimulem a solidariedade e reduzam a violência; e
desenvolvimento sustentável, que englobe assuntos relacionados ao meio ambiente.
A Resolução sobre a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos ambientes de trabalho da SESA,
orienta que as refeições servidas nos intervalos de eventos, como coffee breaks e almoços, devem ofertar variados
alimentos in natura (não processados) ou minimamente processados. As orientações são baseadas no Guia
Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, que sugere a inclusão de todos os grupos
alimentares, como cereais; verduras e legumes; leite e derivados; ovos, pescados e carnes.
A Superintendência de Atenção à Saúde através do Departamento de Promoção da Saúde, orienta priorizar
sempre que possível, o consumo de alimentos regionais, orgânicos e de base agroecológica – que vise uma
agricultura sustentável, evitando ao máximo os alimentos ultraprocessados, que apresentam quantidades excessivas
de açúcar, gordura e sódio.

Secretaria da Saúde incentiva alimentação saudável no ambiente de
trabalho
Na semana em que se comemora o Dia Mundial da
Saúde (7 de abril), o secretário de Estado da Saúde, Michele
Caputo Neto, vai assinar uma resolução que incentiva a
alimentação saudável nos ambientes de trabalho. A proposta
inicial é adotar as ações nas unidades da Secretaria.
“O incentivo ou a manutenção de hábitos de
alimentação saudável também deve acontecer no ambiente de
trabalho. Como um gestor da área da saúde, é primordial que
eu colabore com a promoção da saúde dos trabalhadores e com
a redução de agravos, como a obesidade”, afirma o secretário.
A resolução orienta que as refeições servidas nos
intervalos de eventos, como coffee breaks e almoços, devem
ofertar variados alimentos in natura (não processados) ou
minimamente processados. As orientações são baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, do
Ministério da Saúde, que sugere a inclusão de todos os grupos alimentares, como cereais; verduras e legumes; leite
e derivados; ovos, pescados e carnes.
Também se torna obrigatório oferecer, no mínimo, uma opção de fruta da estação e de produção local.
“Estamos orientando priorizar, sempre que possível, alimentos regionais, orgânicos e de base agroecológica – que
vise uma agricultura sustentável. Outra orientação é evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, que
apresentam quantidades excessivas de açúcar, gordura e sódio”, explica a chefe do Departamento de Promoção da
Saúde, Maria Cristina Fernandes.
De acordo com Maria Cristina, a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos Ambientes de Trabalho
é um passo inicial para incentivar o autocuidado e, consequentemente, reduzir problemas relacionados às condições
crônicas e aos fatores de risco modificáveis, como sobrepeso, diabetes e hipertensão.
O documento também sugere o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional no ambiente
de trabalho para orientar as escolhas alimentares saudáveis. “Esses processos são permanentes e devem servir de
incentivo para a inclusão de práticas inovadoras de gestão e para mudanças culturais nas instituições”, planeja o
secretário.
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Mais informações: http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=5391&tit=Secretaria-da-Saude-incentivaalimentacao-saudavel-no-ambiente-de-trabalho

Paraná Saudável incentiva boa alimentação e exercícios físicos
entre crianças e adolescentes
No Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, o Governo do Estado lança a segunda etapa do programa
Paraná Saudável, que faz parte da Política Estadual de Promoção da Saúde (PEPS). O projeto será direcionado à
educação alimentar e à prática habitual de atividades físicas na faixa etária infantojuvenil. O evento de lançamento
acontece no Salão de Atos do Parque Barigui a partir das 9 horas desta sexta-feira (7).
“Nossa intenção é prevenir e controlar problemas relacionados ao sobrepeso e à obesidade entre as crianças
e os adolescentes. Trabalhando desde a base, fica mais fácil modificar os hábitos. Isso terá um reflexo positivo no
futuro desses jovens e também futuro da saúde pública paranaense”, comenta o secretário de Estado da Saúde,
Michele Caputo Neto.
A estratégia inclui o desenvolvimento de material didático para alunos do ensino fundamental e médio e um
guia para professores. As publicações serão construídas de acordo com os ciclos escolares ao qual se destinam, com
abordagens por meio de histórias em quadrinhos e atividades de ‘risque e rabisque’ e ‘junte os pontos’.
“Dependendo da idade, as crianças não conseguem fazer as escolhas alimentares corretas sozinhas. Quanto
antes incentivarmos a uma reeducação, melhores serão os resultados. Entra, então, o papel das políticas públicas”,
explica o superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Gevaerd.
“A obesidade durante a infância e a adolescência pode dar origem a um adulto com problemas de diabetes,
hipertensão arterial e, até mesmo, levar a uma doença renal crônica”, reforça a chefe do Departamento de
Promoção da Saúde, Maria Cristina Fernandes. Ela também destaca que os problemas podem aparecer ainda na
juventude.
Mais informações: http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=5394&tit=Parana-Saudavel-incentiva-boaalimentacao-e-exercicios-fisicos-entre-criancas-e-adolescentes
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Implementando o Guia Alimentar para a população brasileira

.

OPAS elabora uma animação que apresenta as
recomendações do Guia Alimentar para a População
Brasileira

O Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde do Brasil em
parceira com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) e a
Universidade de São Paulo (USP), oferece várias dicas de combinações saudáveis para o café da manhã,
almoço, jantar e lanches, respeitando as diferenças regionais e sugerindo alimentos e bebidas de fácil
acesso para os brasileiros. Entre outras informações, a publicação apresenta 10 simples passos para
alcançar uma alimentação saudável.
Para divulgar as informações de uma forma didática, a OPAS elaborou uma animação que apresenta
as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Para assistir, clique aqui.
Confira abaixo as dez recomendações do Guia:
1- Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados.
2- Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades.
3- Limite o consumo de alimentos processados.
4- Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo
e contêm ingredientes que você não conhece.
5- Coma regularmente e com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos e na
companhia de outras pessoas.
6- Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando
possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos.
7- Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe
receitas.
8- Planeje seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é
tarefa de todos.
9- Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora.
10- Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as
informações que chegam até você e aconselhe seus amigos e familiares a fazerem o mesmo.
Fonte: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=2151
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Reuniões e Agendas Estratégicas

Encontro Nacional dos Comitês das Políticas de Equidade e Educação
Popular

A Equipe de Promoção da Saúde na Atenção Básica da CGAN irá participar do Encontro Nacional dos Comitês das
Políticas de Equidade e Educação Popular (I Oficina de Planejamento da Rede de Observatórios de Políticas de
Promoção Equidade no SUS), que irá acontecer em Brasília, nos dias 11 e 12/04/2017. O referido Encontro visa
avaliar a implementação das Políticas de Promoção de Equidade e Educação Popular em Saúde no SUS e o
fortalecimento da participação e controle social e conhecer as principais demandas das Políticas de Promoção de
Equidade em Saúde no SUS para o fortalecimento das ações da Rede de Observatórios de Políticas de Promoção de
Equidade em Saúde.

Pauta Legislativa

 Nova tramitação realizada no Projeto de Lei
702/2011, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
restringindo a veiculação de propaganda de produtos
infantis. No dia 10/04/2017 o mesmo foi aberto para
recebimento de emendas. Você pode ler a matéria na íntegra
acessando
o
link
seguinte:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitac
ao?idProposicao=494596
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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 – 07.04.2017)

Programa Nacional de Suplementação
de Vitamina A – parcial de 10/04/2017:

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744
- 12,23 % de famílias acompanhadas:
 1.356.627 famílias acompanhadas;
 Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 4,68 pontos percentuais (p.p.);
 Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com mais 1,03 p.p.;
- 200.307 gestantes localizadas:




Em relação à vigência passada, estamos com menos cerca de 31.500 gestantes;
Em relação à estimativa (465.160), estamos com 43,06 % de gestantes localizadas;

- Municípios:
 457 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
 1019 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
 264 municípios sem nenhuma gestante identificada
Abaixo a tabela com a comparação de desempenho do acompanhamento parcial
na 1ª vigência de 2017 e na 2ª vigência de 2016 por Unidade Federativa.

UF

Percentual
Famílias a
Famílias
de
serem
acompanhaacompanhaacompanha-das
das
mento

- Em comparação com abril de 2016,
estamos com menos cerca 410.000 crianças
de 6 a 59 meses suplementadas e menos
6,6 pontos percentuais ao comparar o
percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura
média nacional (6,1%): RS, RJ, SP, PR, BA,
PA, MA, CE e RO.

- Descumprimento na atual vigência:

7.020 crianças sem vacina em dia

582 gestantes sem acesso ao pré-natal

Resultado parcial 2ª vig/2016 - 04.11.2016

- 396.186 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que
representa 6,1% da meta de crianças de 6 a
59 meses.

Resultado parcial 1ª vig/2017 - 07.04.2017

Famílias a serem
acompanha-das

Abaixo a tabela com o monitoramento
parcial referente ao dia 10/04/2017 por
Unidade Federativa.

UF

Diferença
em pontos
Percentual
percentuais
Famílias
de
acompanha-das acompanhamento

AC

74.320

12.393

16,7%

75.292

9.550

12,7%

-4,0%

AL

321.424

44.394

13,8%

321.100

36.283

11,3%

-2,5%

AM

323.941

82.366

25,4%

336.167

79.017

23,5%

-1,9%

AP

55.853

6.756

12,1%

58.903

3.874

6,6%

-5,5%

BA

1.419.182

264.394

18,6%

1.397.540

166.165

11,9%

-6,7%

CE

856.410

199.967

23,3%

842.248

133.326

15,8%

-7,5%

DF

68.086

6.949

10,2%

69.257

12.946

18,7%

8,5%

ES

149.827

27.632

18,4%

144.348

10.702

7,4%

-11,0%

GO

272.607

47.833

17,5%

266.901

34.984

13,1%

-4,4%

MA

791.066

118.843

15,0%

799.863

94.867

11,9%

-3,2%

MG

898.136

207.104

23,1%

866.142

165.782

19,1%

-3,9%

MS

114.885

12.653

11,0%

110.787

8.543

7,7%

-3,3%

MT

147.714

24.938

16,9%

139.629

19.310

13,8%

-3,1%

PA

763.202

121.973

16,0%

772.645

90.609

11,7%

-4,3%

PB

412.472

58.481

14,2%

402.640

40.893

10,2%

-4,0%

PE

883.383

158.045

17,9%

878.649

91.610

10,4%

-7,5%

PI

352.055

48.247

13,7%

346.898

39.775

11,5%

-2,2%

PR

319.021

70.477

22,1%

303.386

38.144

12,6%

-9,5%

RJ

652.260

68.519

10,5%

638.494

50.347

7,9%

-2,6%

RN

283.357

38.184

13,5%

276.539

28.967

10,5%

-3,0%

RO

85.467

13.431

15,7%

79.229

9.649

12,2%

-3,5%

RR

42.357

4.963

11,7%

40.802

3.102

7,6%

-4,1%

RS

325.809

46.072

14,1%

301.781

25.399

8,4%

-5,7%

SC

105.141

18.547

17,6%

99.989

9.815

9,8%

-7,8%

SE

217.745

31.760

14,6%

216.903

29.006

13,4%

-1,2%

SP

1.177.880

144.433

12,3%

1.195.382

108.057

9,0%

-3,2%

TO

111.803

18.884

16,9%

107.230

15.905

14,8%

-2,1%

BRASIL

11.225.403

1.898.238

16,9%

11.088.744

1.356.627

12,2%

-4,7%

Meta
crianças 6 59 meses

AC
60.907
AL
209.910
AM
291.048
AP
55.682
BA
813.880
CE
501.780
DF
101.332
ES
97.441
GO
223.404
MA
493.617
MG
251.962
MS
74.890
MT
117.020
PA
580.483
PB
223.325
PE
522.713
PI
190.877
PR
107.169
RJ
194.320
RN
183.396
RO
99.072
RR
37.739
RS
94.253
SC
22.786
SE
131.685
SP
667.622
TO
95.731
BRASIL 6.444.044

Crianças 6 - 59
meses
suplementadas

Cobertura

6.797
14.976
19.974
4.702
25.007
27.279
9.664
6.124
14.830
25.901
45.892
9.247
12.067
17.903
22.758
38.192
20.228
2.435
2.141
20.729
5.710
3.122
398
2.358
12.387
10.666
14.699
396.186

11,2%
7,1%
6,9%
8,4%
3,1%
5,4%
9,5%
6,3%
6,6%
5,2%
18,2%
12,3%
10,3%
3,1%
10,2%
7,3%
10,6%
2,3%
1,1%
11,3%
5,8%
8,3%
0,4%
10,3%
9,4%
1,6%
15,4%
6,1%
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A melhor opção é escolher não exagerar no sal
São tantas as opções atualmente e tantas informações sobre benefícios
e malefícios do sal que fica até difícil saber o que levar para casa. Tem gente que
usa o sal rosa do Himalaia. Há ainda quem diga que prefere o sal light e sal rosa
juntos, afirmando que o light tem menor teor de sódio e o rosa, mais minerais.
Para a costureira Kaline Burlamaque, de 32 anos, o sal refinado é a
melhor opção já que, segundo ela, cabe no orçamento da família. Já a
nutricionista Leiliane Xavier, de 32 anos, usa a mesma opção de compra, mas
escolheu uma alternativa para deixar as preparações em casa mais saborosas e
saudáveis. “Eu uso sal de ervas caseiro! Mais saudável já que reduz o teor de
cloreto de sódio para temperar e dar sabor aos alimentos”, defende.
Entenda a composição de cada um
O sal de cozinha, comum no Brasil, passa por um processo de refinamento a partir da água do mar. Seu
principal componente é o cloreto de sódio, formado por sódio (40%) e cloreto (60%). O sódio tem a importante
função de manter o equilíbrio osmótico das células e regula o volume de fluidos corporais como o sangue, além de
atuar no funcionamento normal de músculos e nervos. O sal no Brasil ainda é enriquecido com iodo para que se
previnam doenças ligadas à tireoide e se promova o desenvolvimento neurológico adequado das crianças na
gestação.
Apesar da proliferação de produtos que procuram se diferenciar ou trazer atributos de mais naturais ao
utilizar a denominação “sal marinho”, para a legislação brasileira, todo sal produzido a partir da água do mar pode
ser denominado “sal marinho”, independentemente do grau de refinamento. Além disso, não há evidências
científicas que comprovem benefícios ou malefícios associados com seu maior ou menor refino.
Sais de rocha são extraídos em minas e não do mar e por isso possuem uma mistura de cloreto de sódio e
outros minerais presentes nas rochas. Um exemplo bastante conhecido é o sal rosa do Himalaia, que, devido à
presença de outros minerais em sua composição, possui a coloração característica. Contudo, não há evidências
científicas de benefícios que os sais minerais promovam à saúde e estes produtos não são indicados como
substitutos mais saudáveis para o sal de cozinha.
O sal light, por sua vez, é obtido a partir da mistura de cloreto de sódio e de cloreto de potássio, em graus
que podem variar de meio a meio a até um terço/dois terços, respectivamente, o que lhe confere menor teor de
sódio do que o sal de cozinha. Este sal constitui uma alternativa com benefícios comprovados para a redução da
ingestão de sódio e aumento da ingestão de potássio, porém indivíduos com restrição ao consumo de potássio,
como aqueles com doenças renais, devem ficar evitar seu consumo.
Opções e consumo
Todas as opções de sal citadas possuem sódio. Por isso, mais importante do que escolher a melhor opção é
preciso ficar atento à quantidade de sal consumida DIARIAMENTE. O excesso de sal, consequentemente de sódio,
atua como importante fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como hipertensão
arterial, doenças cardiovasculares, doenças renais e câncer gástrico, entre outras doenças.
O consumo de sal pela população brasileira é de quase 12g/dia, de acordo a Pesquisa de Orçamentos
Familiares de 2008/09 realizada pelo IBGE, o que ultrapassa em mais de duas vezes a recomendação da Organização
Mundial da Saúde (inferior a 5g/dia de sal ou 2000mg/dia de sódio).
Diante dessa realidade, estudos mostram que mesmo uma modesta diminuição no consumo de sódio pode
proporcionar benefícios para a saúde e reduções graduais até alcançar os níveis recomendados de ingestão podem
proporcionar benefícios ainda maiores.
Mas reduzir o consumo de sódio da alimentação não é simples. O mineral não está presente apenas no sal
que adicionamos no preparo dos alimentos, ele também é utilizado em conservas, salmouras e está presente em
grande quantidade dos alimentos industrializados prontos para consumo, inclusive em alimentos doces, como
biscoitos recheados e bebidas.
No entanto, algumas estratégias para reduzir o consumo na sua casa podem ser adotadas, como por
exemplo, a utilização de substitutos do sal, como citou a Leiliane Xavier.Sal de Ervas
Um dos substitutos do sal de cozinha para reduzir o exagero à mesa e na cozinha é conhecido como “sal de
ervas”.
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uma mistura de partes iguais de sal,
orégano, manjericão, alecrim ou qualquer outra erva aromática. A
mistura do sal com as ervas auxilia na diminuição da quantidade de
sal utilizada nas preparações, podendo ser utilizado em substituição
ao sal de adição (na mesma quantidade) em pratos quentes e
saladas. Outra boa opção para reduzir o consumo de sal é o preparo
caseiro de temperos como o de alho e sal.
Os temperos “instantâneos”, frequentemente utilizados
como substitutos do sal, tais como temperos em cubo, em pó e em
pasta e os temperos industrializados para saladas e outros
alimentos não são recomendados porque têm grandes quantidades
de sódio e muitas vezes de gorduras, além de outros aditivos.
Resumindo, já que é para escolher uma opção para
temperar os alimentos em casa, a dica é escolher não exagerar no
sal. Seja qual for o substituto escolhido, deve ser consumido em
pequenas quantidades para temperar alimentos in natura e
minimamente processados, como a carne, o arroz e feijão, e as
preparações culinárias feitas com eles.
Lembre-se que os alimentos processados e ultraprocessados, aqueles dos pacotes e que geralmente têm
muitos aditivos na lista de ingredientes, devem ser evitados, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira,
pois possuem, muitas vezes, grandes quantidades de sódio que não percebemos.

Fonte: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52500-a-melhor-opcao-e-escolher-nao-exagerarno-sal

Consumo de açúcar em excesso pode causar hiperatividade
infantil
A recomendação é que a quantidade não ultrapasse 10% do consumo diário de
calorias. Não é segredo para ninguém que o consumo exacerbado de alimentos com açúcar
pode causar problemas sérios na saúde das pessoas. Em 2015, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) atualizou suas diretrizes globais e recomendou que o consumo máximo diário
de açúcares para adultos e crianças deve ser de 10% da ingestão calórica total. No caso das
crianças essa preocupação é ainda maior por estarem em desenvolvimento e é comum que
pais fiquem atentos à alimentação dos seus filhos, especialmente quando ainda são bem
pequenos. Rafaela Souza, nutricionista do Hapvida Saúde, explica que "a criança não pode ter
qualquer contato com doces e açúcares industrializados nos primeiros dois anos de vida, pois
o seu consumo afeta diretamente o seu organismo por toda a sua vida. Nessa fase, o bebê
não conhece o sabor dos alimentos, então não há necessidade alguma de consumir doces
ou alimentos adoçados". A nutricionista também alerta que o consumo excessivo de
doces por crianças pode causar hiperatividade, dificuldade de concentração, irritabilidade,
diabetes, além de obesidade, que traz consigo uma série de outras doenças.
Doces processados e refrigerantes são ainda piores para as crianças, pois se
tratam de alimentos hipercalóricos e contêm conservantes que são ofensivos ao corpo
humano. "Eles possuem diversas substâncias usadas para dar cor, sabor e manter a
bebida conservada por muito tempo. Esses aditivos químicos, na maioria das vezes, são
tóxicos para as células do organismo, causando agressões e propiciando o surgimento de
câncer", completa a nutricionista.
Fonte:http://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,consumo-de-acucar-em-excesso-pode-causar-hiperatividadeinfantil,70001721803
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INCA e Pró-Vita lançam vídeos educativos sobre alimentação
e prevenção do câncer

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), em parceria com a Associação Pró-Vita,
lança hoje quatro vídeos educativos sobre os temas alimentação saudável, atividade física, controle do peso e
relação de tais fatores com o câncer. Os vídeos já estão disponíveis no canal do INCA no Youtube e poderão ser
compartilhados nas redes sociais pela população. O dia 7 de abril foi escolhido para o lançamento porque nesta data
se comemora o Dia Mundial da Saúde.
No ano passado, a Unidade Técnica de Alimentação, Nutrição e Câncer do INCA lançou um site com foco na
alimentação. Nele são publicadas dicas de saúde, preparo saudável de alimentos e esclarecimento de dúvidas sobre
a relação entre alimentação, nutrição e câncer. O trabalho fez tanto sucesso que deu origem à ideia de produzir os
vídeos. A iniciativa é fruto de parceria com a Associação Pró-Vita, instituição que apoia pacientes que necessitam de
transplante de medula óssea.
A responsável pela área de Alimentação, Nutrição e Câncer do INCA, Maria Eduarda Melo, destaca que a
ação é muito significativa, já que a internet viabiliza um alcance maior e os compartilhamentos ajudam a disseminar
o conteúdo, contribuindo para o reconhecimento social da relação entre a alimentação, nutrição e prevenção de
câncer. “É importante quando a população tem acesso à informação correta, baseada nas melhores evidências. A
Internet é um meio rápido de proporcionar isso, de amplo alcance e, especialmente neste caso, vai levar um
conteúdo de qualidade às pessoas”, diz ela.
“Nós estivemos em um evento do INCA no ano passado e o tema alimentação saudável foi bastante
abordado. É um debate importante. As escolhas que fazemos na nossa alimentação podem evitar o surgimento de
diversos tipos de câncer. Com a produção destes vídeos, a ideia é fomentar mais debate e levar informação de
qualidade sobre o tema nutrição”, explica Artur Santos, coordenador da Associação Pró-vita.
“Temos investido nesse tipo de ação, que consideramos algo estratégico para o controle do câncer no país.
Nossa missão é levar a informação ao maior público possível e, por isso, tem sido fundamental investirmos também
nos vídeos, que contam com recursos audiovisuais. A alimentação é uma questão central de saúde pública e a
população ainda tem muitas dúvidas sobre mitos e verdades. Praticamente todo dia surge uma nova questão. E
nossa missão é esclarecer. Falando especialmente do câncer, o tipo de alimentação pode ser fator de risco ou de
proteção, por isso é uma questão tão relevante”, avalia a chefe do Serviço de Comunicação Social, Monica Torres.
O alerta vale para toda a população, e, em especial, para quem tem vida sedentária e histórico de câncer na
família.
Fonte:
http://www.segs.com.br/saude/59556-inca-e-pro-vita-lancam-videos-educativos-sobre-alimentacao-e-prevencao-docancer.html
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Próximos eventos e Datas Importantes
Abril

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:
"A motivação é o que faz o empreendedor começar e o hábito é o que nos faz continuar"
Jim Rynn, empreendedor.

