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O brasileiro está mais obeso. Em 10 anos, a prevalência da obesidade
passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, atingindo quase um em cada
cinco brasileiros. Os dados inéditos divulgados nesta segunda-feira (17/4)
fazem parte da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) realizada pelo Ministério
da Saúde em todas as capitais do país. O resultado reflete respostas de
entrevistas realizadas de fevereiro a dezembro de 2016 com 53.210 pessoas
maiores de 18 anos das capitais brasileiras.
Segundo a pesquisa, o crescimento da obesidade é um dos fatores que
pode ter colaborado para o aumento da prevalência de diabetes e
hipertensão, doenças crônicas não transmissíveis que piora a condição de vida
do brasileiro e podem até matar. O diagnóstico médico de diabetes passou de
5,5% em 2006 para 8,9% em 2016 e o de hipertensão de 22,5% em 2006 para
25,7% em 2016. Em ambos os casos, o diagnóstico é mais prevalente em
mulheres.
“O Ministério da Saúde tem priorizado o combate à obesidade com
uma série de políticas públicas, como Guia Alimentar para População
Brasileira. A alimentação saudável aliada a prática de atividade física nos
ajudará a reduzir a incidência de doenças como diabetes e hipertensão na
população”, declarou o ministro Ricardo Barros.
O Vigitel, realizado pelo Ministério da Saúde desde 2006, auxilia para
conhecer a situação de saúde da população e é utilizado como base para
planejar ações e programas que reduzam a ocorrência de doenças crônicas
não transmissíveis, melhorando a saúde do brasileiro.
EXCESSO DE PESO E OBESIDADE – A obesidade aumenta com o avanço da
idade. Mas mesmo entre os mais jovens, de 25 a 44 anos, atinge indicador
alto: 17%. Excesso de peso também cresceu entre a população. Passou de
42,6% em 2006 para 53,8% em 2016. Já é presente em mais da metade dos
adultos que residem em capitais do país.

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição CGAN/DAB/SAS/MS
SAF Sul Quadra 2 Lote 5/6 Bloco II - Sala 8 - Auditório Edifício Premium
70070-600 - Brasília – DF
Tel.: (61) 3315.9091

SEGUNDEIRA DA CGAN
PÁGINA 2

PÁGINA 2
SEGUNDEIRA DA CGAN

A pesquisa também mostra a mudança no hábito alimentar da população. Os dados apontam uma diminuição
da ingestão de ingredientes considerados básicos e tradicionais na mesa do brasileiro. O consumo regular de feijão
diminuiu 67,5% em 2012 para 61,3% em 2016. E apenas 1 entre 3 adultos consomem frutas e hortaliças em cinco dias
da semana. Esse quadro mostra a transição alimentar no Brasil, que antes era a desnutrição e agora está entre os
países que apresentam altas prevalências de obesidade.
MENOS REFRIGERANTE – Entre as mudanças positivas nos
hábitos identificados na pesquisa está a redução do consumo
regular de refrigerante ou suco artificial. Em 2007, o
indicador era de 30,9% e, em 2016 foi 16,5%. A população
com mais de 18 anos está praticando mais atividade física no
tempo livre. Em 2009, 30,3% da população fazia exercícios
por pelo menos 150 minutos por semana, já em 2016 a
prevalência foi de 37,6%. Nas faixas etárias pesquisadas, os
jovens de 18 a 24 anos são os que mais praticam atividades
físicas no tempo livre.
INCENTIVO A HÁBITOS SAUDÁVEIS – O incentivo para uma alimentação saudável e balanceada e a prática de
atividades físicas é prioridade do Governo Federal. Assim que assumiu o Ministério da Saúde, Ricardo Barros publicou
uma Portaria proibindo venda, promoção, publicidade ou propaganda de alimentos industrializados ultraprocessados
com excesso de açúcar, gordura e sódio e prontos para o consumo dentro das dependências do Ministério. A pasta
também participou da assinatura da portaria de Diretrizes de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos
Serviço Público Federal. Sugerida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a diretriz orienta
formas da alimentação adequada e saudável nos ambientes de trabalho do serviço público federal. Além disso,
constrói uma campanha pela adoção de hábitos saudáveis chamada Saúde Brasil.
O Ministério da Saúde também adotou internacionalmente metas para frear o crescimento do excesso de peso
e obesidade no país. Durante o Encontro Regional para Enfrentamento da Obesidade Infantil, realizado em março em
Brasília, o país assumiu como compromisso deter o crescimento da obesidade na população adulta até 2019, por meio
de políticas intersetoriais de saúde e segurança alimentar e nutricional; reduzir o consumo regular de refrigerante e
suco artificial em pelo menos 30% na população adulta, até 2019; e ampliar em no mínimo de 17,8% o percentual de
adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente até 2019.
Outra ação para a promoção da alimentação saudável foi a publicação do Guia Alimentar para a População
Brasileira. Reconhecida mundialmente pela abordagem integral da promoção à nutrição adequada, a publicação
orienta a população com recomendações sobre alimentação saudável e consumo de alimentos in natura ou
minimamente processados.
Em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA), o Ministério também conseguiu
retirar mais de 14 mil toneladas de sódio dos alimentos processados em quatro anos. O país também incentiva a
prática de atividades físicas por meio do Programa Academia da Saúde com mais 4 mil polos habilitados e 2.012 com
obras concluídos.
QUEDA DA MORTALIDADE – O conjunto de ações do Governo Federal, com expansão do acesso a serviços de saúde,
diagnóstico precoce e tratamento, além das ações de promoção da saúde, já impacta na queda de óbitos precoce por
Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da
Saúde mostra uma redução anual de 2,6% da mortalidade prematura por doenças crônicas entre adultos (30 a 69
anos).
“Aumentamos a identificação das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na população, o acesso a assistência,
com consultas e busca ativa e também a assistência aos medicamentos para controle o que já demonstra redução
significativa nas mortes prematuras por estas doenças. Isso mostra o bom funcionamento das políticas públicas de
saúde atingindo a população como um todo”, completou o ministro Ricardo Barros.
Com isso, o Brasil já cumpre a meta para reduzir mortalidade por doenças crônicas parte do Plano de Ações
Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022. A meta inicial era de
reduzir as taxas de mortalidade prematuras em 2% ao ano até 2022. Anualmente doenças cardiovasculares,
respiratórias crônicas, diabetes e câncer respondem por 74% dos óbitos e são a primeira causa de mortes no país.
Fonte: Ministério da Saúde - Extraído de http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52507-a-meta-e-saude-ter-habitos-saudaveis-e-mais-facildo-que-voce-pensa
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Saiu no Facebook do Ministério da Saúde
É sempre bom ter um momento de pausa na correria do dia a dia. Com
exercícios ao ar livre e em áreas verdes, melhor ainda! Procure espaços
públicos perto da sua casa ou do seu trabalho, e foque em uma maior
qualidade de vida.

Estão abertas as inscrições do curso de aperfeiçoamento
em Implementação da Política Nacional de Promoção da saúde:
Programa Academia da Saúde
Gratuito e realizado na modalidade à distância o Curso uma parceria do ministério da Saúde com a Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) - dará ênfase na
implementação de ações nos polos do Programa Academia da
Saúde.
Público participante:
 Profissionais de nível superior, efetivos ou temporários, de
secretarias municipais que atuem, prioritariamente na
gestão e/ou na Coordenação e/ou apoio técnico e/ou na
Coordenação das atividades do polo do programa academia
da saúde ou similar;
 Profissionais de nível superior, efetivos ou temporários, de
secretarias estaduais que atuem na supervisão e/ou apoio
técnico no Programa Academia da Saúde e/ou similar;
 Profissionais de nível superior, efetivos ou temporários, que
atuem em unidades básicas de saúde, na estratégia Saúde
da família e/ou Núcleos de apoio à Saúde da Família;

Até completar seis meses de vida, a criança só precisa do leite materno,
em livre demanda. Depois dessa idade, para continuar crescendo forte
e saudável, o bebê deve receber outros alimentos gradativamente.
Lembre-se: a amamentação não deve ser interrompida! A
recomendação é que a criança continue mamando até os dois anos de
idade. #IntroduçãoAlimentar http://bit.ly/2eFveM5

Inscrições: 17 de abril a 15/maio de 2017
Realização: 12 de junho a 30 de novembro de 2017
Carga horária: 180 horas

ANVISA publica nova RDC sobre o
enriquecimento das farinhas de trigo e de
milho com ferro e ácido fólico
Foi publicado no Diário Oficial da União do dia 17 de
abril de 2017 (segunda feira) a resolução - RDC Nº 150, de 13 de
abril de 2017, que dispõe sobre o enriquecimento das farinhas
de trigo e de milho com ferro e ácido fólico. A resolução
estabelece requisitos para o enriquecimento das farinhas de
trigo e milho com ferro e ácido fólico, como o tipo das farinhas
às quais se aplicam a fortificação e os estabelecimentos em que
a ação se tornará obrigatória. No caso, não há obrigatoriedade
de enriquecimento das farinhas de milho fabricadas por
agricultor
familiar,
empreendedor
familiar
rural,
empreendimento econômico solidário e microempreededor
individual. O enriquecimento das farinhas com ferro e ácido
fólico é uma estratégia para combate à máformação de bebês
durante a gestação e da anemia.

Promover a alimentação saudável envolve mais que a escolha de
alimentos adequados, relacionando-se com a defesa da biodiversidade
de espécies, o reconhecimento da herança cultural e o valor histórico
do alimento, além do estímulo à cozinha típica regional, contribuindo,
assim, para o resgate das tradições e o prazer da alimentação.
http://bit.ly/1DZVNja
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Saúde é meu lugar
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Com o objetivo de incentivar e valorizar experiências de sucesso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Saúde é Meu Lugar reúne experiências de trabalhadores da saúde com atuação nos territórios de todo o país.
Chamada de relatos já está aberta e serão recebidos pelo site, e-mail ou Whatsapp. Podem ser enviados áudios e
vídeos de até 3 minutos, textos de até 3 páginas e uma imagem por inscrito.
A Mostra vai receber e divulgar histórias de todos os profissionais que atuam nos territórios, e principalmente
daqueles que estão todos os dias nas ruas e nas casas das pessoas: Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de
Combate a Endemias (ACE), Agentes Sociais (Consultório na Rua) e Agentes Comunitários Indígenas de Saúde (ACIS),
gerentes das Unidades de Saúde, enfermeiros,
médicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas,
técnicos em enfermagem e técnicos em saúde bucal,
além dos profissionais que atuam na administração,
nos serviços de limpeza e conservação, no
atendimento, na segurança e etc.
Os trabalhadores vão poder dizer tudo aquilo
que acontece no seu dia a dia: as dificuldades, as
alegrias, causos divertidos, enfim, tudo o que
normalmente se perde na correria cotidiana, mas que
merece ser guardado e divulgado. Para ouvir e passar
adiante todas essas histórias, alcançando o maior
número possível de localidades e profissionais, a
mostra utiliza inovações tecnológicas e novas
ferramentas de comunicação. É possível enviar as
histórias tanto por Whatsapp, no número (21) 971471780
como
por
e-mail,
no
contato@saudeemeulugar.com ou
pelo
site www.saudeemeulugar.com/participar
Mais informações:
www.saudeemeulugar.com
contato@saudeemeulugar.com
http://www.facebook.com/saudeemeulugar

Publicada nomeação de membros da sociedade civil para o Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
No Diário Oficial da União do dia 17 de abril de 2017 foi publicada a nomeação dos membros e representantes
da sociedade civil para compor o Conselho nacional de Segurança Alimentar e nutricional.
Confira o Decreto de 13 de abril de 2017, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário neste link:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=2&pagina=1&data=17/04/2017

NUPENS convida profissionais de saúde para pesquisa sobre o Guia Alimentar
para a População Brasileira
O Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde convida profissionais de
saúde do SUS, atuantes na atenção básica a participarem de pesquisa sobre os conhecimentos
que apresentam sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira e se têm alguma dificuldade
para utilizá-lo. A pesquisa leva de 15 a 20 minutos para ser respondida e pode ser acessada no
seguinte link: http://cghochberg.polldaddy.com/s/guiaalimentar
Participe e contribua com a melhoria das ações de promoção da alimentação saudável no
SUS! Afinal, todo profissional de saúde é um potencial educador em alimentação! Sua
participação será muito importante!
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Espaço dos Estados
Proposta de cuidado nutricional para gestantes e puérperas, no âmbito da
Atenção Básica, no Rio De Janeiro-RJ
O Laboratório de Ensino e Pesquisa em Alimentação e Nutrição (LEPAN), da
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em
parceria com o Grupo de Pesquisa em Saúde Materna e Infantil (GPSMI), do
Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), desenvolvem, desde 2011, o projeto intitulado “Proposta de
Assistência Nutricional Pré-natal na Atenção Básica na Área de Manguinhos”, sob a
coordenação das Professoras Denise Cavalcante de Barros (LEPAN/FIOCRUZ) e Cláudia Saunders (GPSMI/UFRJ).
A primeira etapa, concluída em 2015, teve como objetivo aplicar e avaliar
um protocolo de cuidado nutricional pré-natal, no âmbito da Atenção Básica.
Este foi testado por meio de abordagem quanti-qualitativa, em uma Clínica da
Família em Manguinhos, comunidade localizada no Rio de Janeiro. O protocolo
de cuidado nutricional constituiu no acompanhamento de gestantes, por meio de
três encontros coletivos ao longo do pré-natal, denominados “rodas de
conversa”. As mulheres que receberam o cuidado nutricional proposto
apresentaram menos intercorrências gestacionais e inadequação do ganho de
peso gestacional total em comparação às que não receberam, reforçando a
importância da organização da atenção nutricional dispensada ao grupo
materno-infantil no âmbito da Atenção Básica. As interpretações das falas das
gestantes revelaram que o cuidado nutricional representou uma estratégia
importante para a promoção da saúde no período da gestação, por meio da possibilidade de acesso à informação e
troca de experiências, além de constituir espaços de humanização, cidadania e inclusão social.
A segunda etapa do projeto, “Cuidado Nutricional no Pós-parto”, foi iniciada em 2016 e está em andamento.
Primeiramente, foi conduzido um estudo de abordagem qualitativa, com objetivo de analisar os significados do
excesso de peso corporal no período pós-parto na perspectiva das mulheres residentes em Manguinhos. As
entrevistadas relataram que as mudanças corporais ocorridas após a gestação contribuíram com alterações
comportamentais e emocionais, especialmente por provocarem sentimentos negativos com relação à autoestima. As
práticas relacionadas à alimentação demonstram a dificuldade na oferta e no acesso a alimentos e as escolhas
alimentares são construídas por crenças, valores e gostos, que se sobrepõem a orientações médicas. Além disso, as
dificuldades enfrentadas, entre elas a pobreza e a violência, interferem diretamente no padrão alimentar.
Com objetivo de promover orientação nutricional para redução da retenção de peso pós-parto, outro estudo
está sendo desenvolvido em duas Unidades de Atenção Básica em Manguinhos. São convidadas a participar as
mulheres no período de 6 a 9 meses pós-parto que apresentam retenção de peso (diferença entre o peso atual e o
peso pré-gestacional). A intervenção consiste em 4 consultas individuais, mensais, com nutricionista, para orientação
dietética. O plano alimentar tem formato qualitativo e ilustrado e as orientações são complementadas periodicamente
por meio de mensagens virtuais, utilizando aplicativo de uso comum e redes sociais,
reforçando o planejamento proposto e incentivando a adoção de hábitos de vida
saudáveis, utilizando os posts disponibilizados pelo Ministério da Saúde, entre outros. O
aconselhamento, por meio de consultas coletivas, foi testado nesta etapa, porém, não foi
uma alternativa viável devido à necessidade de horários específicos adequados à rotina
de cada mulher, dadas as atribuições da maternidade. Resultados preliminares
demonstram que a estratégia de cuidado nutricional proposta nesta etapa do estudo parece contribuir para a redução
da retenção de peso no período pós-parto. Entretanto, as dificuldades de acesso a determinados alimentos, assim
como determinadas crenças populares, já destacadas na avaliação qualitativa, configuram barreiras à adesão ao
acompanhamento, e, associadas à violência vivida no território atualmente, são os grandes desafios para o
seguimento do estudo, que tem conclusão prevista para dezembro de 2017.
A partir dos resultados deste trabalho, será elaborado um protocolo para o cuidado nutricional e de saúde para
mulheres nos períodos pré-natal e pós-parto, que possa ser implementado nas Unidades de Saúde da Atenção Básica.
A proposta poderá contribuir para elaboração de estratégias nacionais da Atenção Básica e complementar os
protocolos da política de atenção integral à saúde da mulher.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

5 MOTIVOS PARA TER UMA HORTA EM CASA
Nem adianta procurar nos alimentos feitos na indústria: se tem uma coisa que eles não conseguem
colocar entre os ingredientes são as ervas frescas. Em contrapartida, pode perceber, prato caseiro feito
com ervas ganha sabor de comida natural no ato. Elas realçam o sabor dos alimentos e acrescentam uma
camada extra de aroma.
Sair para comprar é sempre uma possibilidade, mas ter um punhado delas à mão é uma mão na roda.
Por que você não resolve esta questão investindo numa hortinha em casa?
Cinco motivos para plantar em casa as ervas de que você mais gosta:
1. É fácil
Você pode ter ervas num cantinho da cozinha, na janela, na varanda, no muro. Basicamente, em
qualquer lugar. Para facilitar, pode comprar as mudas já plantadas em vasinhos. Elas precisam de um
ambiente ventilado e de iluminação natural (nem precisa ser sol direto).
2. É orgânico
Quer mais natural do que a comida que você mesmo planta, rega e colhe? Impossível. E as ervas se
dão bem em casa sem precisar de nenhum tipo de agrotóxico.
3. É fresco
Nada mais chato do que comprar aquele maço de manjericão, usar umas folhinhas e ver o resto
estragar na geladeira (vai ter dica pra evitar isso também nesta semana, não perca). Com as ervas
plantadas, você tira só o que realmente vai usar e garante ervas frescas todo dia.
4. É decoração
Além de fazerem diferença nos pratos, as ervas dão um charme especial à cozinha. Mas também
podem colorir e perfumar a varanda ou a janela.
5. É inspirador
Quem cultiva ervas em casa tem mais soluções de variação à mão – variar os alimentos na mesa é uma
das regras da alimentação saudável de verdade.
Olha estas três ideias:
 Se você ficar com saudade do churrasco e resolver assar uma cebola no forno de casa, não
deixe de colocar um pouco de alecrim na assadeira. Faz toda a diferença!
 Se for cozinhar a abobrinha no molho de tomate, não se esqueça do tomilho, que deixa o
preparo ainda mais saboroso.
 Uma saladinha de iogurte com pepino é uma coisa, mas com endro, fica especialmente boa!
Dica importante: algumas ervas ficam mais saborosas quando passam pelo calor, caso do alecrim, da
sálvia, do tomilho e do orégano. Outras se dão melhor quando usadas frescas, para finalizar os pratos, ou
naqueles cinco minutos finais do molho, caso da salsinha, da hortelã, da cebolinha, do coentro e do
endro...
Fonte: Panelinha. Extraído de: http://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/motivos-para-ter-horta-em-casa

É profissional da saúde, atuante na atenção básica, e quer contribuir com a
implementação de ações de alimentação saudável no SUS?
Participe da pesquisa sobre Aplicação do Guia Alimentar para a População Brasileira,
acessando o link: http://cghochberg.polldaddy.com/s/guiaalimentar
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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 – 14.04.2017)
- Nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744

- 14,40 % de famílias acompanhadas:
 1.597.011famílias acompanhadas;
 Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 7,26 pontos percentuais (p.p.);
 Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com a mesma cobertura de
acompanhamento;
- 212.222 gestantes localizadas:




Em relação à vigência passada, estamos com menos cerca de 26.355 gestantes;
Em relação à estimativa (465.160), estamos com 45,62% de gestantes localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

8.125 crianças sem vacina em dia

644 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
 395 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
 1256 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;
 236 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.

Resultado parcial 2ª vig/2016 - 11.11.2016
UF

Percentual
Famílias a
Famílias
de
serem
acompanhaacompanhaacompanha-das
das
mento

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 17/04/2017:
- 442.067 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que
representa 6,9% da meta de crianças de 6 a
59 meses.
- Em comparação com abril de 2016,
estamos com menos cerca 364.000 crianças
de 6 a 59 meses suplementadas e menos
5,9 pontos percentuais ao comparar o
percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura
média nacional (6,9%): RS, RJ, SP, PR,PA,
BA MA, CE e RO.

Abaixo a tabela com o monitoramento
parcial referente ao dia 17/04/2017 por
Unidade Federativa.

Resultado parcial 1ª vig/2017 - 14.04.2017

Famílias a serem
acompanha-das

Diferença
em pontos
Percentual
percentuais
Famílias
de
acompanha-das acompanhamento

AC

74.320

15.435

20,8%

75.292

11.332

15,1%

-5,7%

AL

321.424

60.333

18,8%

321.100

43.569

13,6%

-5,2%

AM

323.941

98.802

30,5%

336.167

87.943

26,2%

-4,3%

AP

55.853

7.879

14,1%

58.903

4.821

8,2%

-5,9%

BA

1.419.182

342.935

24,2%

1.397.540

197.956

14,2%

-10,0%

CE

856.410

258.437

30,2%

842.248

156.514

18,6%

-11,6%

DF

68.086

7.506

11,0%

69.257

13.593

19,6%

8,6%

ES

149.827

34.710

23,2%

144.348

13.224

9,2%

-14,0%

GO

272.607

59.266

21,7%

266.901

40.002

15,0%

-6,8%

MA

791.066

156.299

19,8%

799.863

112.923

14,1%

-5,6%

MG

898.136

263.594

29,3%

866.142

199.995

23,1%

-6,3%

MS

114.885

15.755

13,7%

110.787

10.171

9,2%

-4,5%

MT

147.714

31.749

21,5%

139.629

22.762

16,3%

-5,2%

PA

763.202

152.851

20,0%

772.645

107.410

13,9%

-6,1%

PB

412.472

83.970

20,4%

402.640

49.324

12,3%

-8,1%

PE

883.383

202.542

22,9%

878.649

107.997

12,3%

-10,6%

PI

352.055

65.631

18,6%

346.898

46.564

13,4%

-5,2%

PR

319.021

88.189

27,6%

303.386

46.067

15,2%

-12,5%

RJ

652.260

84.248

12,9%

638.494

56.073

8,8%

-4,1%

RN

283.357

55.614

19,6%

276.539

35.237

12,7%

-6,9%

RO

85.467

16.077

18,8%

79.229

10.713

13,5%

-5,3%

RR

42.357

5.923

14,0%

40.802

3.615

8,9%

-5,1%

RS

325.809

54.483

16,7%

301.781

29.259

9,7%

-7,0%

SC

105.141

23.510

22,4%

99.989

12.279

12,3%

-10,1%

SE

217.745

45.535

20,9%

216.903

36.365

16,8%

-4,1%

SP

1.177.880

173.619

14,7%

1.195.382

122.266

10,2%

-4,5%

TO

111.803

26.527

23,7%

107.230

19.037

17,8%

-6,0%

BRASIL

11.225.403

2.431.419

21,7%

11.088.744

1.597.011

14,4%

-7,3%

UF

Meta
crianças 6 59 meses

Crianças 6 - 59
meses
suplementadas

Cobertura

AC

60.907

6.797

11,2%

AL

209.910

14.976

7,1%

AM

291.048

19.974

6,9%

AP

55.682

4.702

8,4%

BA

813.880

25.007

3,1%

CE

501.780

27.279

5,4%

DF

101.332

9.664

9,5%

ES

97.441

6.124

6,3%

GO

223.404

14.830

6,6%

MA

493.617

25.901

5,2%

MG

251.962

45.892

18,2%

MS

74.890

9.247

12,3%

MT

117.020

12.067

10,3%

PA

580.483

17.903

3,1%

PB

223.325

22.758

10,2%

PE

522.713

38.192

7,3%

PI

190.877

20.228

10,6%

PR

107.169

2.435

2,3%

RJ

194.320

2.141

1,1%

RN

183.396

20.729

11,3%

RO

99.072

5.710

5,8%

RR

37.739

3.122

8,3%

RS

94.253

398

0,4%

SC

22.786

2.358

10,3%
9,4%

SE

131.685

12.387

SP

667.622

10.666

1,6%

TO

95.731

14.699

15,4%

BRASIL

6.444.044

396.186

6,1%
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Obesidade avança 60% em dez anos, mas número fica estável em 2016
A parcela de brasileiros obesos cresceu 60% em dez anos, apontam dados da nova edição da pesquisa Vigitel, do
Ministério da Saúde. Em 2016, esse percentual foi de 18,9%. Já em 2006, era de 11,8%.
Ao mesmo tempo em que houve avanço na obesidade nos últimos anos, a pesquisa mostra que a guerra contra
a balança pode estar perto de dar seu primeiro sinal de trégua. Isso porque, em 2016, o índice de obesos ficou estável
em relação ao ano anterior.
Cenário semelhante ocorre quando considerados todos os brasileiros com excesso de peso, parcela que supera
mais do que a metade da população, ou 53,8%. Em 2015, percentual foi de 53,9%.
São considerados acima do peso todos aqueles com IMC (índice de massa corporal, medido pelo peso dividido
por altura ao quadrado) igual ou superior a 25 kg/m2. Já a obesidade ocorre quando o índice é igual ou maior que 30
kg/m2.
Ao todo, a pesquisa ouviu 53.210 pessoas com mais de 18 anos de todas as capitais do país. O levantamento foi
realizado entre fevereiro e dezembro de 2016. O objetivo é monitorar hábitos de saúde e fatores de risco para
doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.
E é aí que o aumento na obesidade registrado nos últimos anos já mostra seu preço. Em dez anos, o percentual
de brasileiros com diagnóstico de diabetes aumentou 61,8% –passou de 5,5%, em 2006, para 8,9% no último ano.
Também cresceu o percentual de brasileiros diagnosticados com hipertensão. Neste caso, passou de 22,5%, em
2006, para 25,7% em 2016.
MELHORA NOS HÁBITOS
Se o panorama de saúde dos brasileiros acende alerta, a boa notícia é que a população já aparenta investir mais
em algumas mudanças de hábitos –para melhor.
O refrigerante, por exemplo, vem pouco a pouco perdendo espaço na mesa. Em 2007, quando esse quesito foi
avaliado no Vigitel pela primeira vez, o percentual de consumo regular de refrigerante entre a população era de
30,9%. Hoje, já é de 16,5%.
Já o consumo regular de frutas e hortaliças, que vinha crescendo desde 2009, teve queda no último ano: passou
de 37,6% para 35,2%.
Outro fator de risco para doenças crônicas é a falta de atividades físicas. Nesse caso, estamos bem: a parcela de
brasileiros que fazem atividades físicas no tempo livre passou de 30,3%, em 2009, para 37,6% no último ano. O cálculo
considera o percentual da população que afirma fazer ao menos 150 minutos de atividade física moderada por
semana.
METAS
Para o Ministério da Saúde, os dados mostram a necessidade de investir em políticas públicas para incentivar
mais brasileiros a adotarem hábitos saudáveis.
O Brasil, aliás, tem metas a cumprir nesse cenário até 2019: evitar o crescimento da obesidade, reduzir em 30%
o consumo de refrigerantes e aumentar em 17,8% o consumo regular de frutas e hortaliças.
Dessas, duas, a de obesidade e consumo de refrigerantes, já trilham nessa direção. Já expectativa de aumento
no consumo de frutas e hortaliças pode ser um desafio, uma vez que os dados já tiveram recuo neste ano.
Fonte: Uol.
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Aumento da amamentação faria país economizar US$ 6 mi em saúde
Muito já se discutiu sobre os conflitos de interesse entre médicos e farmacêuticas e, mais recentemente, entre os
profissionais da saúde e a indústria de órteses e próteses ("máfia das próteses"). Mas pouco se fala sobre outra poderosa
indústria e igualmente envolvida em conflitos éticos com a área médica: a da alimentação, especialmente, a de fórmulas infantis.
No fim do ano passado, esse assunto gerou um debate acalorado no Reino Unido, após o Colégio Real de Pediatria e Saúde
Infantil decidir que continuaria aceitando financiamento de fabricantes de substitutos de leite materno (as fórmulas infantis).
A decisão violaria um código internacional de comercialização de substitutos do leite materno e outras resoluções que
proíbem a aceitação por parte de profissionais de saúde de incentivos financeiros e/ou materiais (bolsas de estudos e viagens a
congressos, por exemplo) por parte da indústria e também recomendam que as associações médicas não aceitem patrocínios
para eventos.
Vários estudos na área de psicologia já demonstraram os riscos envolvidos nos incentivos financeiros na área da saúde,
especialmente em relação ao sentimento de obrigação e lealdade à empresa patrocinadora.
Há anos que as entidades de defesa da amamentação, como a rede Ibfan (Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável),
alertam para a promoção inadequada dos substitutos do leite materno nos serviços de saúde e o impacto disso no desmame
precoce e nas doenças e mortes infantis.
Uma série publicada em 2016 na revista médica inglesa "The Lancet" sobre o aleitamento materno mostrou que a
melhoria das práticas de amamentação poderia salvar a vida de 820 mil crianças pequenas todos os anos, reduzir as taxas de
obesidade e diabetes tipo 2 e melhorar o desempenho em testes de inteligência em pessoas que foram amamentadas.
Ou seja, substituir o leite materno deveria ser uma medida extrema, só em último caso. Mas hoje há evidências suficientes
de que essa substituição é feita de forma inadvertida na maioria dos casos. E as práticas agressivas de marketing desses produtos
junto aos profissionais de saúde têm muito a ver com isso.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que os bebês recebam exclusivamente leite materno até os seis meses
e continuem mamando no peito até os dois anos ou mais (associando ao leite uma alimentação complementar saudável).
A série especial do "The Lancet" alerta sobre os índices globais de amamentação exclusiva em crianças menores de seis
meses, que ainda estão abaixo de 50% na maioria dos países.
O Brasil avançou nessa área, com taxa de 41%. Isso é o dobro das taxas de aleitamento exclusivo até os seis meses e 12
meses de vida registradas em países como os Estados Unidos, Reino Unido e China.
A revista indica que um aumento de dez pontos percentuais no índice de amamentação exclusiva até os seis meses ou da
amamentação continuada até os dois anos ou mais se traduziria numa economia em tratamentos de saúde de US$ 6 milhões no
Brasil.
NO CINEMA
Voltando aos riscos do marketing das fórmulas infantis, há um filme que revela com muita clareza os malefícios dessa
prática. "Tigers", do diretor-escritor e vencedor do Oscar, Danis Tanovic, denuncia o lobby da indústria de leite artificial e seu
consequente prejuízo à saúde dos bebês.
Na semana passada, o filme foi exibido em São Paulo por uma iniciativa da ACT Promoção da Saúde, Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec) e Rede IBFAN. Após o evento, houve um debate e uma leitura emocionada de uma carta enviada
pelo paquistanês Syed Aamir Raza (Ayan), cuja história real inspirou o filme.
Ao trabalhar como representante de vendas de fórmulas infantis em seu país, ele descobriu que estava promovendo um
produto que causa diversos problemas de saúde em bebês, como desnutrição, diarreia e até mortes.
Apoiado pela sua família e pela Ibfan do Paquistão, Raza decide denunciar as estratégias agressivas e ilegais que a
multinacional utiliza para promover seu produto. Como consequência, passa a ser perseguido por seus antigos empregadores e
tem que fugir do país. Ficou sete anos sem ver a mulher e os filhos.
Nesse período, seus pais adoeceram e morreram sem que ele pudesse visitá-los. Em sua carta, Raza questiona por que a
OMS continua permitindo práticas abusivas de marketing de fórmulas infantis, fazendo com que o alimento artificial concorra
com o insubstituível leite materno. A pergunta continua sem resposta.
O filme foi lançado no Festival de Cinema de Toronto, Canadá, San Sebastian, Espanha e Zurique, na Suíça, em 2014. Mas
ainda não conseguiu chegar ao circuito comercial por falta de patrocínio.
Fonte: Folha OnLine. Extraído de : http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/2017/04/1875935-aumento-da-amamentacao-faria-pais-economizar-us6-mi-em-saude.shtml
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Calendário
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
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