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Roda de Conversa da CGAN
Estratégias de Apoio aos Estados e
Municípios
No dia 19 de abril, a CGAN realizou mais uma Roda de Conversa da
equipe com o tema “Estratégias de Apoio aos Estados e Municípios”. Para
contribuir com a discussão, a CGAN convidou um representante da
Coordenação-Geral de Gestão da Atenção Básica, Dirceu Klitzke, que atua há
alguns anos na agenda de apoio institucional.
Como ponto de partida para o diálogo, os participantes foram
divididos em grupos para debater sobre os seguintes eixos:
 Apoio institucional: Conceitos e diretrizes;
 Quem faz apoio: Competências, habilidades e funções;
 O fazer do apoiador/a: Ferramentas, público alvo de contato,
agenda prioritária
 A gestão do apoio: Colegiados, informação e qualificação
Em seguida, o grupo debateu conjuntamente sobre cada um dos temas
acima, expondo suas impressões e principais dúvidas para aprimorar o
processo de apoio aos estados e municípios. Por fim, como fechamento,
realizou-se uma análise dos principais elementos-chave a serem observados:
 Visão generalista
 Escuta, análise, oferta, vínculo e continuidade
 Síntese contínua dos efeitos do trabalho e dos desafios
 Clareza da agenda estratégica da coordenação ou da política
 Auto-análise e transversalidade
 Educação permanente
 Colegiado de gestão do apoio

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 Meta é Saúde: resgate de receitas regionais e muita brincadeira
Sabia desde o começo que a Meta é Saúde iria exigir certo esforço para
acontecer e me deixou bastante empolgada que, nessa semana, apesar de ser
minha, individual, a execução poderia trazer mais pessoas. Ninguém da minha
família ficou imune ao projeto e nessa, trouxe meus irmãos e cunhadas,
sobrinhos e minha mãe para fazerem parte do jogo.
A proposta da Meta é Saúde, dessa vez, foi fazer um piquenique com
alimentos resgatados de uma receita de família. Além disso, na meta de
atividade física, deveríamos levar a peteca que fizemos para brincarmos juntos.
Primeira Parte
Já que eu precisava preparar uma receita de família, chamei minha mãe
para prepararmos um dos pratos principais do piquenique. Tem algo muito
peculiar nessa oportunidade, sabe?! A vida passa voando e percebi que pouquíssimas coisas que eu comia na infância
vieram para a minha vida adulta.
Isso porque atualmente a tendência era pegar o que aparentemente é mais fácil, tudo pronto, fechado, que
alguém já fez, mas essa não é a recomendação do Guia Alimentar e não foi a minha escolha. Queria colocar a “mão na
massa”. Para trazer mais saúde para a sua vida, você precisa se mexer de verdade.
E lá fomos nós! Peguei todos aqueles ingredientes que faziam parte da minha infância e trouxe para a vida dos
meus filhos.
Outra coisa que resolvi levar para o piquenique foi o cuscuz com ovo que é uma receita muito presente nos
almoços da família do meu marido, diferente de como comia na minha casa! No cardápio então teve espaço para
receita do interior de Goiás e da Paraíba.
Sobre o cuscuz, queria fazer algumas observações.
Quando fui comprar para fazer em casa, dei uma olhada nos ingredientes que estavam no pacote e percebi que
alguns deles não tinham só farinha de milho flocada, mas era adicionado farinha ou outros ingredientes.
Para seguir na linha de consumo que orienta o Guia Alimentar, preferi levar o que se encaixava no alimento
minimamente processado que é fazer da base da alimentação alimentos minimamente processados e in natura.
A farinha de milho flocada se encaixa nos alimentos minimamente processados já que foram submetidas a um
processo de limpeza, moagem e secagem, mas não possuem na composição a agregação de sal, açúcar, óleos ou outras
gorduras.
Ainda teve muitas frutas no nosso piquenique, sucos naturais, que fiz em casa no dia e bolo de maça que peguei a
receita aqui: Na cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras. Publicação do Ministério da Saúde.
Meta Atividade Física
A gente brincou muito junto e essa é uma meta muito especial também por isso.
Do que me adianta as horas na academia se eu não puder ter energia para fazer parte da
vida dos meus filhos?! E fazer parte é se mexer para mim.
Nada de mandar os meninos irem lá fazer as coisas sozinhos. Ainda há muita
energia nessa mãe aqui para se mexer com meus filhos e meus sobrinhos. Ter u ma vida
fisicamente ativa, pra mim, é poder correr também com eles, brincar e mover o corpo.
Caminhar até a padaria, ao invés de pegar o carro, andar de bicicleta e agora, jogar
peteca!
Confira aqui como foi o resumo dessa semana e me conte que brincadeiras você faz junto com os seus filhos!
Fonte: Blog da Saúde
Texto completo extraído
brincadeira

de

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52544-a-meta-e-saude-resgate-de-receitas-regionais-e-muita-
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Caisan avalia desafios do Plansan 2016-2019
Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável é um dos principais desafios do Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan) 2016-2019. O tema foi discutido nesta quarta-feira (19) na
30ª Reunião Ordinária do Pleno da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan).
Na ocasião, também foram abordados os resultados da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2016, realizada pelo Ministério da Saúde em todas as capitais
do país. A Vigitel mostra uma mudança positiva nos hábitos do brasileiro. O consumo de refrigerante vem caindo
anualmente e atingiu 16,5% em 2016. Em 2007, o indicador era de 30,9%.
Os dados da pesquisa mostraram também um lado preocupante. A obesidade atingiu 18,9% da população em
2016, atingindo quase um em cada cinco brasileiros. O sobrepeso passou de 42,6% em 2006 para 53,8% em 2016. O
estudo apontou ainda que mais de 25% da população adulta tem diagnóstico de hipertensão.
De acordo com o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário (MDSA), Caio Rocha, o governo federal tem desenvolvido ações para melhorar a alimentação,
garantindo que alimentos saudáveis cheguem até a mesa da população.
Para ele, os dados da pesquisa reforçam a importância do Plansan, um conjunto de 121 metas e 99 ações
estruturadas voltadas aos hábitos alimentares da população brasileira. “Estamos fortalecendo a política de segurança
alimentar e nutricional. Essa não é uma política somente de inclusão social, não é uma política somente de renda. É
uma política intimamente ligada à saúde e o bem-estar da população”, ressaltou Caio.
Durante a reunião, também foram apresentados os primeiros resultados do monitoramento de 2016 do plano.
Com orçamento de quase R$ 100 bilhões, o Plansan destaca a importância de fortalecer sistemas de produção de
alimentos de bases mais sustentáveis e de reduzir a insegurança alimentar e nutricional de populações tradicionais.
Elaborado pelos 20 ministérios que compõem a Caisan, o documento apresenta nove desafios e reúne ações que
envolvem a produção, o abastecimento e o consumo de alimentos.
Conheça aqui o Plansan.
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Desafios do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável
Combater a insegurança alimentar e nutricional em grupos populacionais específicos
Promover a produção de alimentos saudáveis e estruturar a agricultura familiar
Promover o abastecimento
Promover estratégias de educação alimentar e nutricional
Controlar e prevenir agravos decorrentes da má alimentação
Ampliar o acesso à água
Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan
Apoiar iniciativas de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional em âmbito internacional

Fonte: Portal da Caisan
Texto completo extraído de http://mds.gov.br/caisan-mds/noticias/2017/abril/caisan-avalia-desafios-do-plansan-2016-2019
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OPAS abre concurso para melhores
experiências de promoção da saúde em
cidades, escolas e universidades das
Américas
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) abriu
concurso para selecionar as melhores práticas de promoção da
saúde desenvolvidas por cidades, escolas, universidades e outras
instituições de educação superior nas Américas. O Concurso de
Experiências Significativas de Promoção da Saúde na região das
Américas aceitará inscrições até o dia o dia 12 de maio deste ano.
Ao todo, 12 experiências serão selecionadas nas seguintes
categorias: educação para a saúde com enfoque integral,
trabalho em rede, construção do conhecimento em promoção da
saúde ou intersetorialidade. Os ganhadores receberão o
reconhecimento da OPAS, escritório regional para as Américas da
Organização Mundial da Saúde (OMS).
A iniciativa conta com a colaboração da Red
Latinoamericana y del Caribe de Gestores de Promoción de la
Salud (REDLACPROMSA), Red Iberoamericana de Universidades
Promotoras de Salud (RIUPS), Red Colombiana de Universidades
Promotoras de Salud (REDCUPS) e Universidade Católica do Norte
(UCN) do Chile.
Três centros colaboradores da OPAS/OMS também apoiam
o concurso: Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação em
Cidades Saudáveis, do Brasil (CEPEDOC); o Instituto PROINAPSA
da Universidade Industrial de Santander, da Colômbia; e a
Universidade de Porto Rico.
Para obter mais informações e ter acesso ao formulário de
inscrição, acesse o link https://goo.gl/S8Jl6o.

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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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Que tal aproveitar o domingo e preparar alguns lanches
saudáveis para a semana que começa?

Várias estratégias podem ser tomadas para tornar a
alimentação saudável próxima da realidade de todos. Vale
lembrar, que apesar de ser indispensável a presença de frutas,
verduras e legumes na alimentação diária, ela deverá estar
sempre em associação com alimentos in natura, que são mais
baratos, como arroz, feijão e batata, que fazem parte das
tradições alimentares brasileiras. http://bit.ly/29IzauG
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Curso de Educação à Distância do PBF na Saúde
Segunda Turma do ano de 2017. Aproveitem mais esta oportunidade para capacitar os novos gestores 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 2ª 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.
A primeira turma de 2017, realizada no período de 27/03 à 01/04/2017, foram 752 alunos inscritos. Para a
segunda turma de 2017, as inscrições ficarão disponíveis no período de 24 à 26/04/2017, e o tempo estipulado para a
realização do curso vai do dia 24 à 29/04/2017, 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.
Para aprovação no curso o participante deverá ter 70% ou mais de
acerto na Avaliação Final. O 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
segunda turma de 2017, as inscrições ficarão abertas de 24 a 26 de abril ou até
completar o número máximo de 600 participantes.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail
bfasaude@saude.gov.br.
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Agendas da CGAN
No dia 24 de abril, às 14h, em Mato Grosso, a CGAN participará de reunião com a equipe da Senarc, as
Coordenações Estaduais, representantes da Caixa Econômica Federal (CEF), os parceiros federais e representantes
regionais que trabalham com grupos populacionais tradicionais e específicos. O objetivo da reunião é alinhar as
responsabilidades de cada órgão e discutir possibilidades de parceria para melhoria do atendimento das famílias e
construção de estratégias de busca ativa.
No dia 25 de abril, a CGAN estará presente em oficina de diagnóstico das condicionalidades do PBF. A atividade
se propõe a garantir debate intersetorial e contará com a presença de gestores do PBF de dez municípios, além de
coordenadores da saúde, educação e assistência social. Participam ainda os Coordenadores Estaduais do PBF, da saúde,
da educação e da assistência social da região em questão e os parceiros federais.
A CGAN participará nos dias 24 e 25/04/17 da I Oficina Regional sobre Grupos Populacionais Tradicionais e
Específicos (GPTE) do Centro Oeste, que será realizada em Cuiabá – MT. Estarão presentes os Gestores Estaduais do PBF
(saúde, educação e assistencia social) de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás e mais dez
municípios prioritários do estado de MT (Barão de Melgaço, Barra do Garças, Campinápolis, Canarana, Chapada dos
Guimarães, Cuiabá, Gaúcha do Norte, Poconé, Vila Bela da Santíssima Trindade e Várzea Grande).
Os objetivos da oficina são:
• Diagnosticar e construir de soluções de problemas: levantamento de dificuldades, esclarecimento de
questões, caracterização dos problemas relativos às condicionalidades e benefícios do Programa Bolsa Família (PBF)
para construção de soluções conjuntas.
• Construir estratégias: criação de estratégias para busca ativa e melhoria do atendimento das famílias no
Cadastro Único; indicação de ações a serem viabilizadas com utilização dos recursos do Índice de Gestão
Descentralizada (IGD).
Os grupos selecionados para serem trabalhados nas oficinas são: indígenas, quilombolas, ciganos, comunidades
de terreiro, extrativistas, ribeirinhos, pescadores, catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua.
No dia 26 de abril será realizada a Oficina de Sistema de Gestão do PBF na Saúde para os profissionais das
regionais de saúde da SES/GDF na Fiocruz, das 9h às 17h30. A oficina é uma estratégia de apoio à gestão do Distrito
Federal do PBF na saúde, oferecida pela CGAN/DAB/SAS/MS, com o objetivo de apresentar o Sistema de Gestão do PBF
na Saúde as suas funcionalidades disponíveis para facilitar o acompanhamento das condicionalidades de saúde no
território. É uma oportunidade de esclarecimento e discussão das principais dificuldades apresentadas na operação do
sistema e o compartilhamento de experiências exitosas na organização do processo de trabalho para impulsionar o
acompanhamento das condicionalidades no DF.
Participarão da oficina 30 profissionais que atuam diretamente com a agenda no Distrito Federal, bem como a
Coordenação do PBF na Saúde da GASPV/SES/GDF.
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Web Seminário “Saúde no Pensar, Sentir e Agir”
No dia 26/04, próxima quarta-feira, das 9h às 16h, a Secretaria de
Saúde do Estado de Minas Gerais realizará Web Seminário sobre hábitos
saudáveis para a promoção da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) com a
finalidade discutir a importância da prática regular de atividade física e a
prevenção da depressão e seus agravos. Esse seminário é uma das atividades
de fortalecimento das ações de promoção da saúde e abordará o tema
discutido no dia mundial da saúde. Participe!
Link para acesso: http://videos.uaitec.mg.gov.br/aovivo

Governo investe em programas de combate e redução da obesidade no Acre
Pesquisa do Ministério da Saúde (MS) divulgada esta semana demonstra que 23,8% da população de Rio Branco
na faixa etária de 25 a 44 apresenta obesidade. De acordo com a pesquisa Vigitel, que é feita por telefone, Rio Branco
tem a maior incidência de excesso de peso (60,6%) em relação ao resto do país.
Visando diminuir esses índices e proporcionar qualidade de vida para a população, o governo do Estado investe
em ações de combate ao sobrepeso e à obesidade, como o Programa de Obesidade e Qualidade de Vida do Hospital das
Clínicas (HC) de Rio Branco.
O programa, que funciona em parceria com a Central de Articulação das Entidades de Saúde do Acre (Cades) e a
Associação dos Portadores de Obesidade do Acre (Apoac), oferece acompanhamento com especialistas em psicologia,
nutrição, cardiologia, psiquiatria, endocrinologia, dermatologia e nutrologia.
Para ingressar no programa, pode-se procurar diretamente o setor de obesidade no HC ou ser encaminhado por
um médico da unidade básica de saúde. São realizados encontros semanais que trazem reflexões temáticas para auxiliar
o processo de reeducação alimentar e informar e preparar sobre a cirurgia bariátrica, quando necessária.
Também são oferecidas atividades físicas, realizadas no Círculo Militar dos Oficiais do Exército, onde funciona a
sede da Apoac. “Para ingressar no programa de controle da obesidade e sobrepeso, a pessoa passa por avaliação aqui
na sede. Quando identificado sobrepeso, solicitamos uma avaliação médica para que ela possa ingressar na atividade
física e também, quando necessário, já encaminhamos para o programa do HC, para que ela possa participar das
reuniões e ter todo o acompanhamento”, explicou o presidente da associação, Edivanilson Carvalho.
Há cerca de três meses no programa, a enfermeira Eliana Karen da Silva já sente a diferença. Ela perdeu 13 quilos
e saiu do grau II de obesidade. “A obesidade é um problema de família. Eu já estava com dores nas articulações do
joelho por conta do excesso de peso. Depois que eu comecei aqui e vi pessoas com peso maior que o meu se
empenhando e conseguindo, resolvi me esforçar e já vejo os resultados”, disse.
Fonte: Agência Acre
Texto extraído de: http://www.agencia.ac.gov.br/governo-investe-em-programas-de-combate-e-reducao-da-obesidade-no-acre/
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IV Seminário de Atualização do PBF e Ações de Alimentação e Nutrição no
SUS no Ceará
A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, por
meio da Coordenadoria de Políticas e Atenção à Saúde COPAS/NUSMAC, realizou o IV Seminário de Atualização
do Programa Bolsa Família e das Ações de Alimentação e
Nutrição no SUS na Macrorregião Cariri (dias 17 e 18 de
abril) e na Macrorregião Fortaleza, Sertão Central e
Litoral Leste (dias 19 e 20 de abril).
O evento contou com a participação das
referências técnicas de 45 municípios da Macrorregião do
Cariri, e de 95 municípios da Macrorregião Fortaleza,
Sertão Central e Litoral Leste. Teve como objetivo a
qualificação das referências técnicas e da gestão dos principais programas, ações e estratégias de alimentação e
nutrição e promoção da saúde.
Os eventos foram importantes momentos de troca de experiências e qualificação da gestão local, principalmente
para o acolhimento e apoio aos novos gestores e referencias técnicas de alimentação e nutrição.
Ainda no estado do Ceará, no dia 18 de abril, foi realizada a Certificação da Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil (EAAB) no município de Farias Brito. O município conseguiu mobilizar e qualificar todas as suas equipes de
atenção básica para o cuidado à saúde infantil, com destaque para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno e aleitamento materno. Das 66 equipes certificadas em todo o país, nove equipes são do município de Farias
Brito/CE. Importante momento de valorização e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas equipes do município.
Parabéns a todos os envolvidos na EAAB, desde os trabalhadores da atenção básica do município, à equipe da
Regional e do Estado.

CGAN dialoga com nutricionistas do Distrito Federal sobre a importância
da nutrição no SUS
Com números, ações, cursos e publicações específicas, a coordenadora de Alimentação de Nutrição, Michele
Lessa, traçou um panorama sobre a importância da atenção nutricional no Sistema Único de Saúde (SUS), em evento de
educação permanente com nutricionistas da rede pública do DF, realizado na tarde do dia 18 de abril, em Brasília.
“Não só foi valorizado o profissional dentro da rede de atenção, como o tema de alimentação e nutrição está
sempre na boca dos gestores”, começou. A coordenadora ressaltou a importância que os 19.502 nutricionistas
integrantes do SUS têm, principalmente, para enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis nos diversos níveis de
cuidado à população.
Foi destacado o tratamento da obesidade como o principal desafio dos profissionais. Michele Lessa apresentou os
dados mais recentes, divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, segundo o qual 18,9% dos brasileiros estão obesos. O
número é resultado da última Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (Vigitel).
Michele Lessa aproveitou para elogiar o Distrito Federal, que está capacitando seus profissionais para estruturar
uma linha de cuidados à obesidade e, aproveitou, para relembrar os nutricionistas presentes sobre a importância de
utilizarem os materiais produzidos pelo Ministério da Saúde, principalmente o Guia Alimentar para a População
Brasileira.
O evento foi promovido pela Gerência de Nutrição (GENUT-DF) e pela Escola de Aperfeiçoamento do SUS
(EAPSUS-DF), com o intuito de constituir um espaço ensino - aprendizagem, referenciado na realidade dos profissionais,
nas necessidades existentes e na troca de experiências.
Fonte: Departamento de Atenção Básica
http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php?conteudo=_&cod=2346

SEGUNDEIRA DA CGAN
PÁGINA 10

PÁGINA 10
SEGUNDEIRA DA CGAN

Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Creme de Leite: como escolher e como usar
Vai fazer estrogonofe? Um clássico fettuccine alfredo? Batata gratinada? Uma ganache de chocolate?
Você vai precisar usar creme de leite. E dessa certeza costumam surgir muitas dúvidas: o que é creme de
leite? Posso usar o de caixinha ou tem de ser o fresco? E nata? Pode usar? Vamos responder tudo aqui.
O creme de leite é a gordura separada do leite. Esse ingrediente já foi de um extremo a outro: passou
do chique da cozinha francesa a item praticamente banido da cozinha. E agora é alvo da turma que tem
pinimba de gordura.
PARÊNTESE: O DILEMA DA GORDURA
Com o aumento do consumo de produtos ultraprocessados, a partir da segunda metade do século
passado, os índices de obesidade dispararam. Tinha que haver um “culpado”, e foi a gordura. A indústria de
alimentos começou a produzir itens com pouca gordura e, para manter o sabor agradável, passou a colocar
açúcar em praticamente tudo. As gorduras não devem ser a base da alimentação de ninguém, claro, mas
elas são fundamentais para o corpo humano e são importantes como ingredientes culinários.
DE VOLTA AO CREME DE LEITE
De acordo com a classificação do "Guia Alimentar para a População Brasileira", o documento de
referência do Ministério da Saúde desde 2014, o creme de leite fresco é um ingrediente culinário. Isso quer
dizer que ele está na categoria de alimentos que não consumimos isoladamente, mas que entram nas
preparações do dia a dia, assim como azeite, o sal e o açúcar, por exemplo.
Mas atenção: isso só vale para o fresco ou para o enlatado que não leve nenhum tipo de espessante. E
aqui, como sempre, informação é a palavra-chave. Você precisa saber direito o que está colocando no
carrinho de compras. Vamos lá que a gente te ajuda!
CREME DE LEITE FRESCO É COMIDA DE VERDADE. CREME DE LEITE ENLATADO PODE
SER, MAS TEM QUE LER O RÓTULO. JÁ O DE CAIXINHA É SEMPRE ULTRAPROCESSADO
QUEM É QUEM
CREME DE LEITE FRESCO
O creme de leite é a gordura do leite, que passa por um processo de pasteurização, ou seja, é elevada a
altas temperaturas e depois resfriada rapidamente para eliminar os micro-organismos. É o mesmo
processo a que é submetido o leite de caixinha e serve para diminuir os riscos de contaminação e aumentar
a durabilidade do produto.
É esse tipo de creme de leite que é chamado de "fresco". Ele deve ser mantido refrigerado e é vendido
junto com os laticínios nos supermercados. O rótulo deve listar apenas um ingrediente: creme de leite
pasteurizado.
Qualquer receita do site Panelinha que leve creme de leite pode ser feita com esse tipo. Ele engrossa
molhos, vai no estrogonofe e pode ser aquecido sem problemas e sem risco de talhar. O creme de leite
fresco serve também para fazer chantilly.
Em casa, o creme de leite fresco deve ser guardado na geladeira e usado em três a cinco dias depois de
aberto. Quando for comprar, olho no rótulo: além de procurar um que tenha apenas creme de leite na lista
de ingredientes, fique esperto com o prazo de validade.
NATA
A nata é um creme de leite fresco com mais gordura. Pode ir em todas as receitas que levam creme de
leite. A diferença é que ela não serve para bater chantilly.
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CREME DE LEITE EM LATA
É feito com base no creme de leite mesmo, mas recebe estabilizantes para durar mais e ficar fora da
geladeira. Algumas marcas, no entanto, usam aditivos como espessantes, corantes e aromatizantes.
Pronto, virou produto ultraprocessado. Esse você deixa na prateleira do supermercado.
Como ele vem com o soro separado, é mais encorpado do que o fresco, o que pode alterar a consistência
das receitas. Além disso, ele não vira chantilly. E aqueles que têm espessantes não podem ser fervidos (eles
talham. O que não acontece com o creme de leite fresco).
A versão "leve" do creme de leite em lata costuma trocar parte do creme de leite pela dupla leite
desnatado + espessante, para diminuir a quantidade de gordura. E aí é que está o problema: de novo, os
fabricantes precisam simular as características do creme de leite com aditivos químicos. Se quer um
preparo mais leve, escolha outra receita, que não leve este ingrediente.
CREME DE LEITE EM CAIXINHA
É uma mistura de creme de leite e leite em pó, acompanhada de estabilizantes (para aumentar a
durabilidade) e espessantes (para dar ao leite em pó uma consistência parecida com a do creme de leite). E
aqui não importa a marca: são todos produtos ultraprocessados. Deixe na prateleira.
NÃO TENTE FAZER EM CASA
Não é negócio fazer creme de leite em casa. Agora, pior ainda é receita de "creme de leite caseiro" que
leva amido de milho, ovo, gordura vegetal, margarina... Nada disso vira gordura do leite, combinado? Você
até pode conseguir um creme que tenha textura parecida, mas isso não faz dele um creme de leite de
verdade.
9 verdades, 1 mentira - edição Comida de Verdade
Você consegue descobrir qual delas é falsa?
1. Quem cozinha sua própria comida é mais saudável.
2. Quem come arroz e feijão engorda menos. Essa dupla é a base do padrão alimentar tradicional do
Brasil e é uma combinação excelente.
3. Variação é um princípio fundamental de uma alimentação saudável. Um dia você come batata, no
outro mandioquinha, no outro mandioca, no outro batata-doce
4. Alimentação é assunto da casa, não da dona de casa. Divisão de tarefas é fundamental para garantir
comida de verdade na mesa da família todos os dias.
5. Não existe superalimento. Nenhum alimento sozinho tem o poder de melhorar significantemente sua
alimentação.
6. Tudo de que você precisa saber para escolher um alimento está na lista de ingredientes que fica no
rótulo.
7. Os melhores alimentos são aqueles que não têm rótulo.
8. A gordura não deve ser eliminada totalmente da dieta.
9. Margarina é igual a manteiga.
10. Dá pra preparar um jantar em 30 minutos. Precisa apenas planejamento e uma boa lista de compras.
Resposta: 9. Margarina é igual a manteiga.
Manteiga é alimento de verdade. É ingrediente culinário produzido com a extração de substâncias presentes no leite. Margarina é imitação de
comida. É alimento ultraprocessado, produzido com óleos vegetais, diversos aditivos químicos, emulsificantes, corantes...
Fontes: Website Panelinha/ Página Panelinha no Facebook.
Texto extraído de: http://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/creme-de-leite-como-escolher-como-usar/
https://www.facebook.com/Panelinha/
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Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família
(Resultado Parcial 1ª vig/2017 – 21.04.2017)
- Nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744

- 17,51 % de famílias acompanhadas:

1.941.323 famílias acompanhadas;

Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 7,7 pontos percentuais (p.p.);

Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com mais 0,5 pontos percentuais (p.p.);;
- 226.723 gestantes localizadas:



Em relação à vigência passada, estamos com menos cerca de 28.745 gestantes;
Em relação à estimativa (465.160), estamos com 48,74% de gestantes localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

9.842 crianças sem vacina em dia

671 gestantes sem acesso ao pré-natal

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
322.400 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 5,2 pontos
percentuais ao comparar o percentual de
cobertura.

Abaixo a tabela com o monitoramento
parcial referente ao dia 24/04/2017 por
Unidade Federativa.

UF

Resultado parcial 1ª vig/2017 - 14.04.2017

Famílias a serem
acompanha-das

- 484.031 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que
representa 7,5% da meta de crianças de 6 a
59 meses.

- Estados que estão abaixo da cobertura
média nacional (7,5%): RS, RJ, SP, PR, , BA
PA e CE.

- Municípios:

351 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;

1620 municípios estão com 30% ou mais de famílias acompanhadas;

222 municípios sem nenhuma gestante identificada

Resultado parcial 2ª vig/2016 - 11.11.2016

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 24/04/2017:

Diferença
em pontos
Percentual
percentuais
Famílias
de
acompanha-das acompanhamento

AC

74.320

16.985

22,9%

75.292

13.451

17,9%

-5,0%

AL

321.424

74.954

23,3%

321.100

54.581

17,0%

-6,3%

AM

323.941

109.835

33,9%

336.167

101.824

30,3%

-3,6%

AP

55.853

9.576

17,1%

58.903

6.080

10,3%

-6,8%

BA

1.419.182

401.125

28,3%

1.397.540

250.743

17,9%

-10,3%

CE

856.410

300.739

35,1%

842.248

184.724

21,9%

-13,2%

DF

68.086

8.081

11,9%

69.257

14.612

21,1%

9,2%

ES

149.827

38.978

26,0%

144.348

19.051

13,2%

-12,8%

GO

272.607

66.501

24,4%

266.901

47.450

17,8%

-6,6%

MA

791.066

190.712

24,1%

799.863

143.408

17,9%

-6,2%

MG

898.136

302.002

33,6%

866.142

242.297

28,0%

-5,7%

MS

114.885

18.046

15,7%

110.787

11.615

10,5%

-5,2%

MT

147.714

36.998

25,0%

139.629

26.009

18,6%

-6,4%

PA

763.202

179.519

23,5%

772.645

128.495

16,6%

-6,9%

PB

412.472

102.206

24,8%

402.640

61.889

15,4%

-9,4%

PE

883.383

233.513

26,4%

878.649

139.378

15,9%

-10,6%

PI

352.055

80.851

23,0%

346.898

56.482

16,3%

-6,7%

PR

319.021

103.730

32,5%

303.386

56.395

18,6%

-13,9%

RJ

652.260

95.348

14,6%

638.494

65.782

10,3%

-4,3%

RN

283.357

66.504

23,5%

276.539

44.126

16,0%

-7,5%

RO

85.467

17.087

20,0%

79.229

12.721

16,1%

-3,9%

RR

42.357

6.697

15,8%

40.802

4.613

11,3%

-4,5%

RS

325.809

62.213

19,1%

301.781

34.534

11,4%

-7,7%

SC

105.141

27.475

26,1%

99.989

14.575

14,6%

-11,6%

SE

217.745

55.799

25,6%

216.903

44.825

20,7%

-5,0%

SP

1.177.880

194.607

16,5%

1.195.382

138.829

11,6%

-4,9%

TO

111.803

31.954

28,6%

107.230

22.834

21,3%

-7,3%

BRASIL

11.225.403

2.832.035

25,2%

11.088.744

1.941.323

17,5%

-7,7%

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

7.546
18.032
24.567
4.893
33.702
32.202
9.664
7.288
18.651
38.058
51.790
11.895
14.626
24.581
25.054
40.605
27.253
2.788
2.545
24.877
8.439
3.329
555
3.123
14.021
13.949
19.998
484.031

12,40%
8,60%
8,40%
8,80%
4,10%
6,40%
9,50%
7,50%
8,30%
7,70%
20,60%
15,90%
12,50%
4,20%
11,20%
7,80%
14,30%
2,60%
1,30%
13,60%
8,50%
8,80%
0,60%
13,70%
10,60%
2,10%
20,90%
7,50%
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Obesidade e diabetes: epidemias silenciosas
POR CARLOS AUGUSTO MONTEIRO

A Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE em 2013 trouxe más notícias para a Saúde Pública ao evidenciar que a
obesidade afetava um quinto da população adulta do Brasil, ou mais de 28 milhões de pessoas, e que 6,2%, ou mais de
oito milhões de brasileiros adultos, relatavam diagnóstico médico de diabetes.
A pesquisa anual Vigitel, realizada pelo Ministério da Saúde com apoio da USP nas capitais de todos os 26 estados
brasileiros e no Distrito Federal, revela números semelhantes em 2016: 18,9% de adultos obesos e 8,9% com
diagnóstico de diabetes. Revela também que desde 2006, ano de início dessas pesquisas, a prevalência da obesidade e
do diabetes vem aumentando à razão de 0,7 e 0,3 ponto percentual ao ano, respectivamente. Isso significa que nessas
27 cidades brasileiras a cada ano surgem mais de 200 mil novos casos de obesidade e mais de 60 mil novos casos de
diabetes: ainda que silenciosas, verdadeiras epidemias.
Extrapolando os números do Vigitel para o Brasil, podemos estimar que, no período 2006-2016, o contingente de
obesos no país aumentou em quase dez milhões, e o de diabéticos, em quase três milhões.
Ainda que castigando mais os mais pobres, a epidemia de obesidade e diabetes atinge todas as classes sociais. Na
população adulta de baixa escolaridade, a obesidade quase dobra entre 2006 e 2016 (de 13,5% para 23,5%), enquanto o
diabetes mais do que dobra (de 7,2% para 16,5%). Entre pessoas com curso superior, no mesmo período, tanto a
obesidade quanto o diabetes aumentam em 50% (de 9,6% para 14,9% e de 3,3% para 4,6%, respectivamente).
Vários estudos realizados pela Universidade de São Paulo nos últimos dez anos evidenciam que o aumento da
obesidade no Brasil, e em vários outros países, está fortemente associado à crescente substituição de alimentos in
natura ou minimamente processados como água, leite, frutas, feijão, arroz, hortaliças, carne e preparações culinárias
tradicionais desses alimentos por refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo,
salsichas, comida congelada, sobremesas industrializadas e uma infinidade de outros alimentos ultraprocessados. Ou da
‘comida de verdade’ por simulacros de comida.
Essas mudanças na alimentação dos brasileiros e o próprio aumento da obesidade são as principais causas da
epidemia do diabetes. Nossas estimativas indicam que um quinto do aumento do diabetes nas 27 cidades estudadas
pelo sistema Vigitel pode ser explicado simplesmente pelo aumento da obesidade.
Má alimentação, obesidade e diabetes já respondem por cerca de um quarto da carga total de doenças dos
brasileiros e oneram de forma crescente e catastrófica o combalido orçamento do SUS.
A evolução desfavorável da alimentação e o aumento epidêmico da obesidade e do diabetes em vários países do
mundo levaram as Nações Unidas a declarar o decênio iniciado em 2016 como a Década da Nutrição e a conclamar os
governos nacionais para que implementem políticas públicas que informem e eduquem a sociedade e propiciem
ambientes que estimulem, apoiem e protejam padrões saudáveis de alimentação.
PUBLICIDADE
O Brasil deu um passo importante com o novo Guia Alimentar para a População Brasileira. Este guia, elaborado
pelo Ministério da Saúde e elogiado em todo o mundo, recomenda sem tergiversações a “comida de verdade” e deixa
claro que não há lugar para alimentos ultraprocessados em uma alimentação saudável. Outra política brasileira elogiada
em todo o mundo é a bem-sucedida integração entre a alimentação escolar e a agricultura familiar. Um passo
importante por seu simbolismo foi a recente proibição da comercialização de alimentos ultraprocessados nas
dependências do Ministério da Saúde.
Mas para que o Brasil ingresse de vez na Década da Nutrição precisamos copiar políticas implementadas com
sucesso por outros países, em particular restringir a publicidade de alimentos não saudáveis, inserir advertências nos
rótulos desses alimentos e alinhar a política fiscal com a alimentação saudável.
Fonte: O Globo Online
Texto extraído de: http://oglobo.globo.com/opiniao/obesidade-diabetes-epidemias-silenciosas-21238063
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"É mito dizer que comer saudável é caro"
Praticamente um em cada cinco brasileiros está obeso, ainda que o consumo de açúcar tenha caído pela metade.
Em entrevista à DW Brasil, coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde explica por quê.Os
brasileiros reduziram pela metade o consumo de refrigerante e sucos artificiais e aumentaram a prática de atividades
físicas, mas estão cada vez mais obesos. Em dez anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8%, em 2006, para
18,9%, em 2016, atingindo quase um em cada cinco habitantes e aumentando também os percentuais de doenças
crônicas como diabetes e hipertensão.
Os dados fazem parte da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (Vigitel), realizado pelo Ministério da Saúde em todas as capitais do país e divulgada esta semana.
O levantamento foi feito a partir de entrevistas realizadas de fevereiro a dezembro de 2016 com 53.210 pessoas.
Em entrevista à DW, a coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa, explica
essa aparente contradição.
DW Brasil: Como é que a obesidade pode ter aumentado tanto se, por exemplo, a pesquisa aponta uma queda
significativa do consumo de refrigerante e sucos artificiais, um ligeiro aumento no consumo de hortaliças e frutas, além
de um aumento razoável na prática de atividades físicas?
Michele Lessa: No caso das hortaliças e frutas foi um leve aumento, então eu diria que este consumo está estável. No
caso dos refrigerantes e sucos artificiais houve uma redução significativa (eram 30,9% em 2007 contra 16,5% em 2016).
Sem dúvida é um ganho, já que os refrigerante e sucos artificiais respondem por boa parte do açúcar consumido. O
problema é que houve um grande aumento da oferta e consumo de alimentos ultraprocessados (embora isso não tenha
sido quantificado neste estudo). Há 100 anos, 80% dos produtos que vemos hoje nos mercados não existiam. Há uma
gama de ofertas de produtos de consumo rápido, cujo aporte de gordura é muito maior. Há um alto consumo de fast
food em geral.
DW: Por que a obesidade aumentou tanto no Brasil?
ML: O crescimento da obesidade é um problema mundial. Vários países estão passando por um rápido aumento das
taxas de obesidade. No Brasil, houve uma mudança significativa nos hábitos alimentares. As pessoas deixaram de comer
feijão e outros alimentos típicos da cultura brasileira - que são menos processados e têm menos gordura, açúcar e sal --,
e passaram a consumir alimentos ultraprocessados, aqueles que já vêm prontos em embalagens, e que são ricos em
conservantes, aditivos, açúcar, gordura e sal.
DW: Mas uma parte da população se alimenta de forma saudável, não?
ML: Dados da Pesquisa do Orçamento Familiar (POF), de 2008/2009, mostram que 20% da população consomem
alimentos saudáveis. E é justamente essa parcela que têm as menores prevalências de obesidade e excesso de peso. Ou
seja, há uma relação direta entre o consumo de produtos ultraprocessados e a obesidade.
DW: Qual o papel do sedentarismo nessa equação?
ML: O sedentarismo é um problema. Há 100 anos, as pessoas faziam muito mais atividade física laboral e também nos
seus deslocamentos cotidianos. Embora tenhamos registrado um aumento no percentual de pessoas que pratica
atividades física (eram 30,3% em 2009 contra 37,6% em 2016), a prevalência ainda é baixa para reverter o excesso de
peso e a obesidade. Outro fator que contribui muito para o aumento do peso é o estresse. Ele pode levar a hábitos
alimentares ruins, como comer automaticamente e de forma compulsiva. É importante frisar que o aumento da
obesidade não é culpa do indivíduo. Trata-se de um conjunto de fatores que leva pessoas a hábitos poucos saudáveis.
Sem falar na genética.
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DW: Qual é a situação do Brasil comparada à de outros países?
ML: Países como os Estados Unidos têm prevalências maiores de excesso de peso (60% contra 53,8%). No entanto, a
transição demográfica, epidemiológica e nutricional que, nesses países, levou de 100 a 120 anos, no Brasil aconteceu
em 30 anos. A parte boa é que conquistamos uma expectativa de vida maior mais rapidamente, mas, por outro lado,
essa transição é muito rápida do ponto de vista de políticas públicas. Se continuarmos no ritmo em que estamos, em 16
anos vamos atingir o patamar dos americanos. Nossa meta é deter o aumento da obesidade até 2019. Até hoje nenhum
país do mundo conseguiu reduzir o problema.
DW: Este aumento faz parte de uma tendência mundial, então, ou há alguma particularidade brasileira?
ML: É uma tendência mundial. Em vários países da América Latina, com o aumento do consumo de alimentos
ultraprocessados, é uma tendência bem clara. E até países africanos, com altos índices de desnutrição infantil, já
apresentam taxas crescentes de obesidade em adultos.
DW: Qual a relação entre pobreza e obesidade no Brasil?
ML: Entre pessoas de baixa renda é onde mais cresce a obesidade. Em primeiro lugar, são pessoas mais expostas a
produtos de pior qualidade. Empresas fazem produtos um pouco melhores, voltados para as classes A e B, e de pior
qualidade para as classes C, D e E, com mais gorduras trans, por exemplo. Essas pessoas, em geral, levam pelo menos
duas horas para chegar a seu local de trabalho. Ou seja, quando chegam em casa estão exaustas, não têm tempo para
praticar uma atividade física, para se alimentar corretamente. Essa tendência é observada em vários países: baixa
escolaridade e baixa renda diretamente relacionadas à obesidade.
DW: É muito caro comer de forma saudável?
ML: Olha, temos que desmistificar isso. Se compararmos o preço de um salgado de baixa qualidade e o de uma fruta, a
fruta é mais cara. Mas se compararmos a alimentação como um todo, sai mais barato comer de forma saudável. Gastase menos fazendo comida em casa do que consumindo na rua. E quando eu falo em alimentação saudável, estou
falando de arroz, feijão, salada, fruta, tapioca, café com leite, a comida da nossa mãe, da nossa avó, não estou falando
de nada caro, de produtos diet ou light. Tanto que entre esses 20% da população que comem de forma saudável, não há
diferença entre mais pobres, mais ricos ou entre regiões do país. Existe hábito alimentar saudável mesmo na população
de baixa renda.
DW: Ainda existe fome no Brasil?
ML: Sim, mas com uma prevalência muito menor do que há dez anos. Tanto é assim que desde 2014 o Brasil saiu do
mapa da fome da FAO, ou seja, menos de 5% da população é desnutrida. Existe uma desnutrição infantil residual,
sobretudo entre comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, em especial na região Norte.
DW: As principais doenças que afetam os brasileiros, então, estão ligadas ao excesso de peso?
ML: Sim. Quanto maior o Índice de Massa Corporal (o peso dividido pela altura ao quadrado), maior o índice doenças
crônicas. São 26 patologias, como hipertensão arterial, diabetes, câncer, associadas à obesidade. O percentual de casos
de diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. No caso da hipertensão, o percentual pulou de 22,5% para
25,7% no mesmo período.
Fonte: Portal Terra
Texto extraído de: https://noticias.terra.com.br/e-mito-dizer-que-comida-saudavel-e-caro,c68a907ea0bd07a6a3abf90fd645b4f65dq0lo5n.html
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Por que é tão difícil frear a escalada da obesidade infantil?
A explosão de obesidade na população brasileira adulta, revelada na
última semana pela Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), tem impacto direto no
avanço do sobrepeso entre as crianças. Afinal, elas não aprendem sozinhas a
tomar refrigerante enquanto jogam videogame, não é?
O levantamento anual do Ministério da Saúde identificou um
crescimento de 60% no número de adultos obesos nos últimos dez anos: um
em cada cinco brasileiros adultos está nesta situação - e metade da população está acima do peso. A estatística é alta
também entre as crianças: um em cada três brasileiros já apresenta excesso de peso na infância.
Os indicadores sobre obesidade infantil são da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE, cujos dados
mais recentes são referente a 2008-2009. A Vigitel analisa o comportamento alimentar apenas de pessoas maiores de
18 anos, em todas as capitais brasileiras. Mas o Ministério da Saúde, ao apresentar os dados da pesquisa, destacou a
importância de ações também voltadas a crianças e adolescentes.
Já chega a 16,6% o índice de meninos obesos com idade entre 5 e 9 anos e a 11,8% entre as meninas na mesma
faixa etária, segundo a POF 2008-2009. A título de comparação, em 1974-1975, as taxas eram de 10,9% entre meninos e
8,6% entre meninas.
O Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (Erica), de 2015, indica que 8,4% dos adolescentes
brasileiros estão obesos e 25,5% dos adolescentes de 12 a 17 anos estão com excesso de peso.
Para especialistas ouvidos pela BBC Brasil, o mau exemplo dos pais e a sofisticação da propaganda de produtos
industrializados são os principais entraves para enfrentar o problema.
PROPAGANDA DESIGUAL
O coordenador científico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São
Paulo (USP), Carlos Augusto Monteiro, atuou na elaboração do Guia Alimentar para a População Brasileira, do
Ministério da Saúde, e considera a propaganda o principal motor para o crescimento do consumo de alimentos
ultraprocessados nos últimos anos.
São con iderados assim alimentos como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão
instantâneo, lasanhas prontas, entre outros do gênero.
"A propaganda é desigual. Enquanto a indústria apresenta um material muito sofisticado, que passa uma
mensagem sobre você ser mais bacana se consumir tal produto, o governo é omisso em campanhas de saúde pública",
analisa Monteiro.
Para o pesquisador, essa propaganda vende também uma certa ideologia de praticidade, que contamina o
imaginário dos pais, verdadeiros responsáveis pela alimentação dos pequenos.
"Não há tanta diferença entre o tempo de preparo de um macarrão normal com molho de tomate e um macarrão
instantâneo", avalia.
REGULAMENTAÇÃO E EXEMPLO
Além da propaganda, as embalagens também contribuem para
atrair consumidores a produtos com propriedades sensoriais
inversamente proporcionais ao seu valor nutricional. "Um suco de laranja
em pó, por exemplo, tem 1% de polpa de laranja, mas a embalagem
mostra uma laranja enorme, colorida", exemplifica Monteiro.
O mesmo vale para dizeres como "rico em fibras" e frases
similares, as quais o pesquisador da USP classifica como "alegações
saudáveis falsas". Medidas regulatórias poderiam barrar esse tipo de apelo ou mesmo restringir a propaganda de certos
produtos, como ocorre em países como França, Canadá e Inglaterra.
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é o exemplo
dos pais. "A criança precisa ter referências do que é uma alimentação variada e saudável", frisa a pediatra nutróloga
Elza Mello, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
A especialista destaca que a preocupação com os hábitos alimentares deve vir desde a gestação. "O líquido
amniótico transfere sabor, então, a criança pode já nasce predisposta a preferir certos alimentos de acordo com a dieta
da mãe", explica Mello, que também atua no setor de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital das Clínicas de Porto
Alegre.
De acordo com a pediatra nutróloga Márcia Schneider, integrante da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do
Sul, o tratamento da obesidade infantil é difícil porque depende muito dos adultos. "O tratamento não deve ser só no
consultório, mas em casa, na escola. Quem compra o refrigerante? Quem dá o tablet?", questiona a médica.
O que fazer?
Os especialistas são unânimes: dar exemplo é o primeiro passo. Boa
parte da educação das crianças decorre do que elas veem os pais fazerem.
Vale o mesmo para a dieta.
"Os pais veem os pequenos como vulneráveis, o que de fato são, e
querem fazer tudo certo. Nessa perspectiva, a chegada de uma criança pode
ser uma motivação para repensar a relação de todos com a comida",
observa o pesquisador da USP Carlos Augusto Monteiro.
Evitar ao máximo oferecer sucos e refrigerantes aos pequenos é outra
recomendação. Mesmo sucos naturais são altamente calóricos, lembra a pediatra Elza Mello. Além do excesso de
calorias, a ingestão frequente dessas bebidas acostuma o paladar da criança desde cedo e pode acabar fazendo com
que ela rejeite beber água.
Não mandar raspar o prato é uma medida simples e eficaz. As mães esperam que a criança consuma porções
iguais de alimento todos os dias e costumam obrigá-las a comer até o fim, mas esse comportamento é equivocado, diz a
especialista.
"Há dias em que a criança tem menos fome, e é preciso respeitar. Assim, ela irá crescer com a ideia de que só
precisa comer até o cérebro saber que está satisfeito", explica.
Por fim, é comum os pais se preocuparem mais em fazer a criança comer direito do que em observar como (e se)
ela gasta toda essa energia.
"É preciso limitar o uso de mídias que incentivam o sedentarismo e promover a prática de atividades físicas em
todas as idades. Para crianças pequenas, atividades lúdicas, como jogos, funcionam bem. Adolescentes podem até fazer
musculação, desde que sem sobrecarga", sugere a pediatra Márcia Schneider.
AÇÃO DO GOVERNO
Questionado sobre desafios e medidas do governo federal no combate à
obesidade infantil, o Ministério de Saúde enumerou uma série de ações em
curso, como controle de ganho de peso e promoção de alimentação saudável na
gestação.
Citou ainda o programa Saúde na Escola, em integração com a pasta da
Educação, que pode identificar estudantes com excesso de peso ou risco
nutricional e encaminhá-los a serviços de saúde.
Ainda segundo o ministério, o governo fornece materiais a professores para uso em atividades de promoção da
alimentação saudável e apoia uma norma de venda de alimentos para bebês que controla a publicidade de produtos
que concorram com a amamentação - prática que é considerada como meio de prevenção da obesidade.
A pasta disse reconhecer a necessidade de avançar além de ações de promoção de alimentação adequada.
"É preciso melhorar a rotulagem nutricional para apoiar escolhas mais saudáveis, proibir a venda de refrigerantes
e outros alimentos ultraprocessados não saudáveis nas escolas e regular a publicidade de alimentos direcionada ao
público infantil, para proteger as crianças da exposição a alimentos não saudáveis", afirmou em nota.
Fonte: BBC Brasil
Texto extraído de: http://www.bbc.com/portuguese/geral-39659632
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Calendário

Próximos eventos e Datas Importantes
Abril

01.04 - Dia da Abolição da Escravidão dos Índios
04.04 - Dia Nacional do Parkinsoniano
06.04 - Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida
07.04 - Dia Mundial da Saúde / Dia do Médico Legista
08.04 - Dia Mundial do Combate ao Câncer
11.04 - Dia do Infectologista
12.04 - Dia do Obstetra
19.04 - Dia do Índio
28.04 - Dia Internacional da Educação
30.04 - Dia Nacional da Mulher

