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CGAN apresenta ações brasileiras de
Alimentação e Nutrição para as delegações
de Mali e Madagascar
A convite do Centro de Excelência do Programa Mundial de Alimentos
(PMA), a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição participou de uma
reunião com as delegações de Mali e Madagascar para apresentar as principais
ações desenvolvidas pelo setor saúde em programas intersetoriais para combate
à insegurança alimentar e nutricional no Brasil.
Os países buscaram o Brasil com vistas a conhecer as experiências na
implementação de políticas e programas intersetoriais de segurança alimentar e
nutricional. Estavam presentes aproximadamente 20 pessoas, dentre
representantes de alto escalão dos dois países, técnicos do PMA e da
Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF),
do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD).
Além da CGAN, os outros órgãos também expuseram as respectivas ações
na agenda intersetorial de SAN. A EMATER-DF abordou como a empresa contribui
na promoção do desenvolvimento rural e a segurança alimentar e como ocorre a
prestação de assistência técnica e gerencial e treinamento junto aos produtores
rurais, os desafios da construção da relação de confiança junto ao pequeno
produtor, como os programas PAA e PNAE promovem a inclusão social no campo
por meio do fortalecimento da agricultura familiar. A SEAD, com base na Lei
11.326 que define as diretrizes para formulação da Política Nacional da
Agricultura Familiar, destacou os critérios para identificação desse público, o
PRONAF e suas respectivas ações e objetivos e como a agricultura familiar se
insere nas políticas e programas de segurança alimentar e nutricional, tanto em
nível governamental como não governamental. O FNDE, por sua vez, informou
sobre a política de compras de produtos da agricultura familiar pelo Programa
Nacional de Alimentação Escolar, critérios de inclusão dos produtores e como se
dá a gestão local da estratégia.
Ao final, as delegações de ambos os países realizaram debate com os
representantes do governo, momento em que expuseram suas dúvidas e
comentários a respeito dos programas apresentados.
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Disponível documento sobre a contribuição dos Nasf para a
atenção nutricional
O material de apoio técnico, produzido pelo Ministério da Saúde,
tem o intuito de compartilhar conhecimentos produzidos pelas
vivências e reflexões sobre os modos de fazer o apoio matricial em
alimentação e nutrição ao longo destes oito anos de implementação
dos Nasf em diferentes municípios do país. Tais conhecimentos foram
sistematizados a partir dos relatos de diversos profissionais em
espaços de trocas de experiências, de estudos acadêmicos
relacionados ao tema e também das experiências dos trabalhadores
das equipes Nasf e da gestão da Atenção Básica.
Cabe ressaltar que esse material visa apoiar os trabalhadores e
gestores a partir da apresentação de ferramentas e conhecimentos
que fomentem a reflexão sobre o processo de trabalho dos Nasf junto
às equipes de referência da Atenção Básica no tocante aos cuidados
em alimentação e nutrição, compreendendo que a construção do
“melhor modo de fazer” se faz entre os sujeitos que interagem no
cotidiano de cada território.
Material disponível em:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/c
ontribuicoes_nasf_para_atencao_nutricional

Guia de Gestão municipal das Políticas de alimentação e
nutrição e Promoção da Saúde na atenção básica
Os municípios desempenham um papel fundamental na implantação e gestão dos programas e ações vinculados
à alimentação e nutrição e à promoção da saúde, adequando-os ao perfil epidemiológico e à realidade da sua rede de
atenção à saúde, tendo a atenção básica como principal lócus de atuação.
Para apoiá-los, lançamos o material Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e Nutrição e de Promoção da
Saúde na Atenção Básica. O documento conta com um breve resumo dos principais programas do Ministério da Saúde
relacionados a essas temáticas, descrevendo seus objetivos, as referências legais, os documentos de apoio, os cursos
relacionados e os sistemas de informações vinculados.
O documento é dividido em capítulos que
tratam sobre as políticas voltadas para a
promoção da saúde e à alimentação e nutrição.
A segunda parte explica como realizar o
diagnóstico inicial da situação de saúde da
população, da rede municipal e ações
desenvolvidas
nos
municípios
e
do
financiamento das ações e recursos financeiros
disponíveis, orientando sua execução. Em
seguida são apresentados os programas, ações e
estratégias ofertadas pelo Ministério da Saúde. E
o último capítulo apresenta as alternativas de
como manter a secretaria municipal de saúde
atualizada.
Acesse aqui o documento Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e Nutrição e de Promoção da Saúde na
Atenção Básica: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-download_file.php?fileId=1632
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Gravidez na adolescência reduz em 17% no Brasil
A gravidez na adolescência teve uma queda de 17% no Brasil segundo dados preliminares do Sinasc (Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos) do Ministério da Saúde. Em números absolutos a redução foi de 661.290 nascidos
vivos de mães entre 10 e 19 anos em 2004 para 546.529 em 2015. A região com mais filhos de mães adolescentes é a
Nordeste (180.072 – 32%), seguido da região Sudeste (179.213 – 32%). A região Norte vem em terceiro lugar com
81.427 (14%) nascidos vivos de mães entre 10 e 19 anos, seguido da região Sul (62.475 – 11%) e Centro Oeste (43.342 –
8%).
A queda no número de adolescentes grávidas está relacionada a vários fatores como, “expansão do programa
Saúde da Família, que aproxima os adolescentes dos profissionais de saúde, mais acesso a métodos contraceptivos e ao
programa Saúde na Escola que oferece informação de educação em saúde”, destacou a diretora do Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas (DAPES), Thereza de Lamare.
O número de crianças nascidas, de mães adolescentes nessa faixa etária, representa 18% dos 3 milhões de
nascidos vivos no país em 2015. O Ministério da Saúde tem implementado ações para reduzir ainda mais esse
percentual, com a divulgação de ações em educação sexual e direitos reprodutivos. Hoje 66% das gravidezes em
adolescentes são indesejadas. Para reduzir os casos de gravidez não planejada, o Ministério da Saúde investe em
políticas de educação em saúde e em ações para o planejamento reprodutivo. Uma das iniciativas é a distribuição das
Caderneta de Saúde de Adolescentes (CSA), com as versões masculina e feminina. A caderneta contém os subsídios que
orientam o atendimento integral dos jovens, com linguagem acessível, possibilitando ao adolescente ser o protagonista
do seu desenvolvimento.
Para prevenção da gravidez, o Ministério da Saúde distribui a Pílula Combinada, Anticoncepção de Emergência,
mini-pílula, anticoncepcional injetável mensal e trimestral, e diafragma, assim como preservativo feminino e masculino.
Recentemente, a pasta anunciou a oferta de DIU de Cobre em todas as maternidades brasileiras, o que inclui as
adolescentes dentro desse público a ser beneficiado. Pois é uma alternativa a mais para a adolescente que já teve uma
gravidez precoce. “O DIU é um método que dura 10 anos, de longa duração e não precisa da adolescente ficar
lembrando, o que é um fator importante para evitar a gravidez”, explica Thereza de Lamare.
SAÚDE BRASIL - Além da redução do percentual de filhos de mães adolescentes, a pesquisa Saúde Brasil (capítulo
Descrição da atenção recebida durante o período gravídico-puerperal e do perfil de fecundidade e mortalidade dos
adolescentes brasileiros) mostra que o uso das boas práticas no que se refere ao parto foram ampliadas. O estudo
aponta um aumento de 15% de parto normal entre mães adolescentes. Cerca de 70% das adolescentes, entre 10 e 19
anos de idade no ano de 2014, tiveram seus filhos por parto normal, enquanto em 2013 esse percentual foi de 55%.
A pesquisa mostra ainda que enquanto em 2013, apenas 11% das mães se alimentaram durante o trabalho de
parto, em 2014 esse percentual subiu para 16%. Também aumentou o percentual de mães que foram orientadas a ter
filho em outras posições além de deitada, de 10% para 15% no mesmo período. Outro percentual que melhorou foi a
presença do acompanhante da escolha da mãe que passou de 37% para 47% e o do uso do chuveiro como método para
alívio da dor, que aumentou de 27% para 35%. Os dados corroboram com as orientações das Diretrizes do Parto
Normal, divulgada no mês de março pelo Ministério da Saúde.
Entre outros achados do estudo Saúde Brasil, cerca de 55% das jovens disseram ter se movimentado durante o
trabalho de parto, enquanto em 2013 esse percentual era de 45%, o que também vai de encontro com as diretrizes do
parto normal. Para realização da pesquisa, foram entrevistadas adolescentes de 10 a 19 anos. Mais da metade delas são
solteiras, negras, não possuem planos de saúde e possuem renda familiar menor que dois salários mínimos.
Os dados também servem como alerta, pois mostram que durante o parto algumas práticas que devem ser
evitadas segundo as diretrizes do Parto Normal, ainda estão sendo utilizadas. Uma delas é a manobra de Kristeller quando o útero da mulher é pressionado para tentar auxiliar a expulsão que teve incidência de 28% em 2014 e a
episiotomia (corte no períneo) que teve incidência de 37% no mesmo ano.
A pesquisa também demonstra que a lei nº 11.108/2005, que garante às mulheres o direito à presença de
acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto não têm sido
respeitada pelos serviços de saúde, embora o dado tenha apontado melhora. Em
2013, 33% das adolescentes não tiveram acompanhante na hora do parto. Em
2014, esse percentual caiu para 26%.
Fonte: Ministério da Saúde; Por Carolina Valadares, da Agência Saúde
Texto extraído de: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agenciasaude/28317-gravidez-na-adolescencia-tem-queda-de-17-no-brasil
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Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar - PENSE

A PeNSE é uma importante pesquisa realizada com escolares
adolescentes, trienalmente, desde 2009, em parceria com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com o apoio
do Ministério da Educação (MEC). O objetivo da pesquisa é
subsidiar o Sistema de Monitoramento de Fatores de Risco e
Proteção à Saúde em Escolares do Brasil, atualizando os dados de
prevalência e distribuição dos fatores de risco e proteção à saúde
em estudantes. Além disso, identifica as questões prioritárias
para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a
promoção da saúde em escolares, em especial o programa
interministerial Saúde na Escola (PSE).
Os dados da PeNSE 2015 apontam que 48,7% dos escolares
frequentando o 9º ano do ensino fundamental da rede pública
estudam em escolas que aderiram ao PSE.
A pesquisa também revelou que estudantes do 9º ano do
ensino fundamental que estudam em escolas que aderiram ao
PSE apresentam melhores resultados em vários indicadores. A
prevalência do consumo em cinco ou mais dias na semana de
guloseimas (doces, balas, chocolates, chicletes, bombons ou
pirulitos) e refrigerantes foi menor entre os escolares das escolas
que aderiram ao PSE (Figura 1), assim como o consumo atual de
bebidas alcóolicas, e o uso de cigarro e de drogas ilícitas nos
últimos 30 dias (Figura 2).
Figura 1. Consumo regular de alimentos por escolares frequentando o
o
9 ano do ensino fundamental em escolas da rede pública, segundo
adesão ao PSE. Brasil, PeNSE 2015.

Consumo alimentar regular
50,0

0,0
Frutas

Verduras
Aderiu ao PSE

Guloseimas*

Refrigerantes*

Não Aderiu ao PSE

Figura 2. Uso atual de cigarro, álcool e outras drogas em escolares
o
frequentando o 9 ano do ensino fundamental em escolas da rede
pública, segundo adesão ao PSE. Brasil, PeNSE 2015.

Cigarro, álcool e outras drogas
30,0
20,0
10,0
0,0
Bebida alcoólica nos
últimos 30 dias*

Cigarro nos últimos 30
dias*

Aderiu ao PSE

Drogas ilícitas nos
últimos 30 dias*

Não aderiu ao PSE

SEGUNDEIRA DA CGAN

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
@Minsaude: Você sabia que escolares do 9o ano do ensino
fundamental das escolas da rede pública que aderiram ao PSE
apresentaram melhores resultados em vários indicadores de
saúde, segundo a pesquisa nacional de saúde do escolar pense
2015?

@Minsaude Estudantes do 9º ano do ensino fundamental de
escolas que aderiram ao Programa Saúde na Escola
apresentaram maior prevalência de recebimento de
informações sobre prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis. #minsaúde #PromoçãodaSaúde #saúde
#SaúdenasRedes #SUS
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o

Estudantes do 9 ano do ensino fundamental de escolas que aderiram ao PSE também apresentaram maior
prevalência de escovação dos dentes em três ou mais vezes ao dia e de recebimento de informações sobre prevenção
de doenças sexualmente transmissíveis (Figura 4).
o

Figura 4. Indicadores de educação em saúde em escolares frequentando o 9 ano do ensino fundamental em escolas da rede
pública, segundo adesão ao PSE. Brasil, PeNSE 2015.
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A PeNSE também apresentou resultados positivos quanto à prática de bullying entre estudantes do 9o ano de
escolas públicas. O ambiente livre de bullying (caracterizado quando não há estudantes que praticam ou recebem
bullying) foi de 48,8% entre os estudantes das escolas que aderiram ao Programa e de 45,6% naqueles das escolas que
não aderiram (p < 0,05).

Confira as adesões ao Programa Saúde na Escola
Quer acompanhar a adesão do seu município ao Programa Saúde na Escola (PSE)? Você pode ter essa informação
acessando o link: http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/pse/relatorio.
Sobre o Programa
O Programa Saúde na Escola (PSE), desenvolvido intersetorialmente
pelos Ministérios da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007, pelo
decreto presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007.
O principal objetivo do PSE é desenvolver ações de promoção da
saúde articuladas entre os setores da saúde e da educação, visando o
cuidado e a educação integrais para a melhoria da saúde do público
escolar. A articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde é a base do
Programa Saúde na Escola.
Em 25/04/2017 foi publicada a Portaria n 1.055 que reestrutura o
Programa, desburocratizando o repasse, qualifica o registro das ações,
amplia para toda a escola as ações e valoriza a gestão local.
Como e Quem pode Aderir ao PSE?
 A Adesão é um processo de pactuação de compromissos a serem firmados entre os secretários municipais de
saúde e educação com os Ministérios da Saúde e da Educação para repasse de incentivo.
 Ocorre via preenchimento das informações no Portal e-Gestor (egestorab.saude.gov.br) do Ministério da
Saúde a cada dois anos. O processo de adesão gera o Termo de Compromisso que representa as responsabilidades dos
setores da Saúde e da Educação com o desenvolvimento local do PSE.
 Dúvidas sobre o PSE e a adesão no endereço http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php
 Todos os municípios podem aderir ao PSE!
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3ª Turma do curso de educação a distância do PBF na Saúde
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, oferece a 3ª turma de 2017 do curso de educação a distância (EaD) 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. Para a terceira turma de 2017, as inscrições ficarão
disponíveis no período de 15 à 17/05/2017 e o tempo estipulado para a realização do curso vai do dia 15 à 20/05/2017.
Com carga horaria total de 20 horas de estudo, incluindo 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 terceira turma de 2017, as inscrições ficarão abertas de 15 a 17 de abril ou até completar o
número máximo de 600 participantes.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: bfasaude@saude.gov.br

Agenda da CGAN
Videoconferência PSE
No dia 15/05, períodos da manhã e tarde (Manhã: 09:30h às 11:30h; Tarde: 14:30 às 16:30h) será realizada
videoconferência sobre o Programa Saúde na Escola - PSE com os gestores que compõem os Grupos de Trabalho
Intersetoriais Estaduais (GTIE). A pauta será a adesão ao ciclo 2017/18.

Videoconferência com referências Estaduais de alimentação e nutrição
No dia 18 de maio será realizada videoconferência da CGAN com Secretarias Estaduais de Alimentação e Nutrição
e Coordenadores estaduais dos Programas Saúde na Escola e Academia da Saúde. Essa iniciativa compõe uma estratégia
de diálogo e aproximação com os estados. Tendo em vista a diferença decorrente do fuso horário para alguns estados,
haverá dois horários para realização: às 10h e às 15h (horário de Brasília).

Plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Entre os dias 16 e 18 de maio será realizada a 1ª Plenária Ordinária da Gestão 2017-2019 do Consea. No dia 16
ocorrerá acolhimento e formação para conselheiros em segurança alimentar e nutricional, com apresentação da
trajetória da construção da PNSAN e do SISAN, orientações sobre o funcionamento do Consea e mesa de discussão
sobre a PNSAN, o Plansan e desafios apontados na 5ª CNSAN. No dia 17, no período da manhã haverá trabalhos em
grupo para definir a agenda prioritária do Consea, metodologias de trabalho e comissões permanentes da nova gestão.
E no dia 18, será realizada a plenária, com apresentação do balanço do Plansan 2016-2019, indicação de conselheiro
para a presidência e apresentados os resultados dos trabalhos em grupo.
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Produção em hortas domésticas é alternativa contra a
má alimentação
O Ministério da Saúde alerta que os brasileiros têm sofrido com doenças crônicas – que são aquelas
adquiridas muitas vezes por maus hábitos. Muitas dessas complicações, como hipertensão, doenças do
coração e alguns tipos de câncer são decorrentes dá má alimentação. Essas patologias, que antes eram
mais comuns em pessoas idosas, agora acometem também os jovens e até as crianças. O Brasil está obeso 23% da população - porque os brasileiros têm trocado a alimentação com base em alimentos in natura por
comida processada, industrial. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013, mostra que esse hábito
tem começado cedo. Ao todo, 60,8% das crianças menores de dois anos comem bolachas recheadas com
frequência. No Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde, a
população encontra diretrizes e orientações sobre a importância da nutrição: como e o que devemos
consumir.
 Acesse o Guia Alimentar para a População Brasileira em:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/guia_alimentar2014

 Acesse o vídeo: ‘Hortas – Uma alternativa para comer melhor’:
https://www.youtube.com/watch?v=bRwGIiT93go&feature=youtu.be

 Acesse o aúdio “Fast Food: Comida de verdade é a produzida dentro

de casa”: https://soundcloud.com/ministeriodasaude/fast-food-comida-rapida-de-verdade-e-aproduzida-dentro-de-casa#t=0:00

PRODUZIR O PRÓPRIO ALIMENTO É ADEQUADO?
De acordo com o Guia Alimentar, a iniciativa da Claudia Lins, por mais que ela produza apenas algumas
hortaliças, é bastante positiva, porque “a alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar
socialmente e ambientalmente sustentável”. A coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da
Saúde, Michele Lessa, reforça: “quando escolhemos frutas, verduras, arroz, feijão, coisas tradicionais da
alimentação brasileira, nós estamos valorizando a cultura alimentar, valorizando a agricultura diversificada,
a familiar, e com isso produzindo sistemas alimentares mais saudáveis”. Consumir esse tipo de alimento
produzido em casa ou por pequenos produtores é garantia de estar longe dos agrotóxicos, pesticidas e
outros insumos que fazem mal à saúde. Fora a contribuição positiva para o meio ambiente.
A nutricionista e consultora na promoção de hortas urbanas e domésticas, Paula Gabriela Chianca, já
trabalhou com hortas construídas em escolas, onde todas as disciplinas eram envolvidas: o professor de
matemática ensinando sobre como calcular a área, o de geografia explicando sobre os tipos de alimentos
de cada região. “Era gratificante ver as crianças comendo os alimentos que elas mesmas produziram. É um
trabalho de formiguinha, mas que dá bons frutos. Eu brinco que é o verdadeiro fast-food. Colheu, comeu”,
destaca.
COMER BEM PRA VIVER MELHOR
Comer alimentos in natura ou minimamente processados combate a desnutrição, a deficiência de
micronutrientes e evita o sobrepeso e a obesidade - problemas a serem enfrentados pelo Brasil. Os
alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer
alteração depois de deixar a natureza. É por isso que comer aquilo que se planta em casa é garantia de
saúde. Tanto a Cláudia Lins quanto a consultora Patrícia Gabriela comprovam a ideia de que a alimentação
saudável é mais fácil do que se imagina e que cultivar legumes, verduras e frutas em pequenos espaços é
uma opção até para quem mora na cidade grande. Basta ter a terra e a
semente. E gente que come bem fica longe de doenças, esbanjando saúde.
Aprenda

a

fazer

uma

horta

em

https://www.youtube.com/watch?v=WHG3-DbUDto&feature=youtu.be
Fonte: Texto: Blog da Saúde/ASCOM/GM/MS
Vídeo: TV Saúde/ASCOM/GM/MS
Áudio: WebRádio Saúde/ASCOM/GM/MS

pequenos

espaços:
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Palestra do NutriSUS realizada na creche do Carrapicho de Atafona, em São
João da Barra
Mais uma palestra do Programa NutriSUS, criado pelo Ministério da Saúde e desenvolvido pelas Secretarias de
Educação e Cultura e de Saúde, aconteceu em São João da Barra, desta vez na Creche Municipal Saul de Oliveira e Silva,
no bairro Carrapicho, em Atafona, na segunda-feira, 8. A iniciativa abrange no município sete unidades escolares,
totalizando 642 alunos, que receberão diariamente um sachê contendo multivitaminas em um período de 60 dias.
A pediatra da rede municipal, Ana Rachel Fontoura, e coordenadora do Programa Municipal de Nutrição, Adriana
Imbelone, explicaram às mães e responsáveis os benefícios desse polivitamínico e a importância dos nutrientes para o
desenvolvimento da criança. “Esses nutrientes vão potencializar o pleno desenvolvimento infantil e a prevenção e o
controle das deficiências nutricionais na infância, em especial, a anemia por deficiência de ferro”, destacou Ana Rachel.
O sachê é introduzido na alimentação diária na creche e não altera o sabor dos alimentos. O complemento é
ofertado a crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses nas creches municipais inscritas no programa.
“Para a criança receber o polivitamínico, os pais ou responsáveis precisam preencher um formulário na creche,
autorizando a introdução do NutriSus na merenda. A partir daí é feito um acompanhamento, onde é registrado
diariamente o consumo do nutriente”, explicou a nutricionista.
Para a mãe Eva Aparecida Laurindo, é bom saber que os alunos podem contar com esse tipo de reforço
nutricional. “Sabemos que nem todas as crianças têm uma alimentação adequada e aqui na creche elas vão repor aquilo
que não consomem em casa”, salientou.
Segundo o Ministério da Saúde, o ferro é um dos micronutrientes de maior dificuldade de se atingir as
recomendações dietéticas apenas pela alimentação, principalmente pelas crianças, por conta do pequeno volume
ingerido.
Fonte: Portal OZK de São João da Barra
Texto extraído de: http://www.portalozk.com/vaf/noticias/saude/palestra-do-nutrisus-realizada-na-creche-do-carrapicho-de-atafona-em-sao-joao-da-barra/6376/

Governo incentiva alimentação saudável
O combate à obesidade continua sendo um dos principais objetivos do Governo de Sergipe, através da Secretaria
de Estado da Saúde (SES), com atenção dada especialmente aos perigos do sedentarismo e dos maus hábitos
alimentares. A Área de Alimentação e Nutrição da SES adota uma das premissas da Coordenação-Geral de Alimentação
e Nutrição (CGAN), do Ministério da Saúde: a divisão de tarefas familiares contribui para uma alimentação saudável.
O responsável técnico de Alimentação e Nutrição da SES, Ronaldo Cruz, concorda que a responsabilidade pela
alimentação, quando compartilhada entre pais e filhos, evita a concentração de atividades em uma única pessoa. Daí
tarefas, como planejar, comprar, armazenar, preparar o alimento e limpar o espaço, quando centralizadas, podem
induzir o consumo de comida comprada pronta.
“A comida preparada em casa é minimamente processada, portanto, mais nutritiva. Hoje temos uma epidemia de
sobrepeso no Brasil em virtude do alto consumo de alimentos industrializados e processados. Esses alimentos possuem
alto teor de gordura, que aliado à inatividade física torna a obesidade uma questão multifatorial, estando também
associada aos problemas endócrinos”, declarou Ronaldo.
GUIA ALIMENTAR
A necessidade do consumo mais consciente de alimentos também tem sido enfatizada pela SES através da
distribuição do ‘Novo Guia Alimentar para a População Brasileira’, elaborado pelo Ministério da Saúde. A SES, ao
observar os altos índices de obesidade em crianças e adultos, iniciou em 2015 a distribuição de exemplares nos
Colegiados Interfederativos Nacionais (CIE), nos municípios sergipanos.
A partir da distribuição, uma agenda de promoção da alimentação adequada e saudável passou a ser dinamizada
nos municípios, tendo como referência a implantação do Novo Guia. A agenda, por sua vez, é estratégia da Política
Nacional de Promoção da Saúde.
Para subsidiar os profissionais da saúde nos municípios sergipanos quanto ao repasse de informações sobre o
Novo Guia, uma aula de teleducação será ministrada na capital, ainda este ano, com auxílio dos profissionais da Área de
Alimentação e Nutrição da SES. Um segundo contato será feito com os municípios para enfatizar a importância das
agendas prioritárias. Segundo Ronaldo Cruz, essas ações tendem a estimular atividades educativas nas Unidades Básicas
de Saúde (UBS), a exemplo de palestras e rodas de conversa.
Fonte: SES/SE. Texto extraído de: http://www.infonet.com.br/noticias/saude/ler.asp?id=199786
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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 – 15.05.2017)

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 15/05/2017

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744
- 30,17 % de famílias acompanhadas

3.344.927 famílias acompanhadas

Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com mais 1,17 ponto percentual (p.p.);
- 272.671 gestantes localizadas:

Em relação à estimativa (465.160), estamos com 58,61% de gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:

16.792 crianças sem vacina em dia

967 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:

215 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;

2590 municípios com menos de 30% de famílias acompanhadas;

124 municípios sem nenhuma gestante identificada
Abaixo a tabela com a comparação de desempenho do acompanhamento parcial
na 1ª vigência de 2017 por Unidade Federativa.

- 686.813 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que
representa 10,9% da meta de crianças de 6
a 59 meses.
- Em comparação com maio de 2016,
estamos com menos cerca 1.330.000
crianças de 6 a 59 meses suplementadas e
menos 21 pontos percentuais ao comparar
o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura
média nacional (10,9%): BA, CE, ES, MA,
PA, PE, PR, RJ, RR, RS e SP.

Abaixo a tabela com o monitoramento
parcial referente ao dia 02/05/2017 por
Unidade Federativa.

Resultado parcial 1ª vig/2017 - 08.05.2017

UF

Famílias a serem
Famílias
acompanhadas acompanhadas

Percentual de
acompanha
-mento

AC

75.292

21.621

28,7%

AL

321.100

106.473

33,16%

AM

336.167

157.020

46,71%

AP

58.903

10.311

17,51%

BA

1.397.540

475.480

34,02%

CE

842.248

305.724

36,3%

DF

69.257

16.927

24,44%

ES

144.348

33.917

23,5%

GO

266.901

73.131

27,4%

MA

799.863

254.466

31,81%

MG

866.142

383.065

44,23%

MS

110.787

18.018

16,26%

MT

139.629

42.206

30,23%

PA

772.645

224.003

28,99%

PB

402.640

121.709

30,23%

PE

878.649

268.844

30,6%

PI

346.898

104.600

30,15%

PR

303.386

95.285

31,41%

RJ

638.494

108.942

17,06%

RN

276.539

76.002

27,48%

RO

79.229

21.009

26,63%

RR

40.802

9.182

22,5%

RS

301.781

58.632

19,43%

SC

99.989

26.123

26,13%

SE

216.903

81.730

37,68%

SP

1.195.382

212.491

17,78%

TO

107.230

37.926

35,37%

BRASIL

11.088.744

3.344.927

30,17%

UF
AC

Meta
Crianças 6 - 59
crianças 6
meses
Cobertura
- 59
suplementadas
meses
60.907
10.401
17,1%

AL

209.910

31.881

15,2%

AM

291.048

34.861

12,0%

AP

55.682

8.609

15,5%

BA

813.880

58.833

7,2%

CE

501.780

40.181

8,0%

DF

101.332

11.979

11,8%

ES

97.441

9.160

9,4%

GO

223.404

25.769

11,5%

MA

493.617

53.324

10,8%

MG

251.962

69.434

27,6%

MS

74.890

16.478

22,0%

MT

117.020

23.805

20,3%

PA

580.483

41.801

7,2%

PB

223.325

36.108

16,2%

PE

522.713

51.358

9,8%

PI

190.877

31.942

16,7%

PR

107.169

4.791

4,5%

RJ

194.320

4.584

2,4%

RN

183.396

36.309

19,8%

RO

99.072

10.872

11,0%

RR

37.739

3.556

9,4%

RS

94.253

654

0,7%

SC

22.786

4.836

21,2%

SE

131.685

20.052

15,2%

SP

545.273

19.632

3,6%

TO

95.731

25.603

26,7%

686.813

10,9%

BRASIL 6.321.695
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Federação Mundial da obesidade declara obesidade como doença
crônica
A questão de saber se a obesidade deve ser chamada de “doença” tem
provocado controvérsia desde o início do século XX, mas, numa declaração publicada
hoje no jornal ‘Obesity Reviews’, a Federação Mundial da Obesidade confirma que
apoia a definição de obesidade como uma doença crónica, uma vez que é reincidente.
A declaração foi preparada por um comité científico da Federação que concluiu
que a obesidade se encaixa no modelo epidemiológico de um processo de doença,
com a diferença de que o ‘agente tóxico’ ou ‘patológico’ está relacionado com a dieta.
Baseando-se em múltiplos estudos, o comité científico analisou como o excesso de
alimentos, a baixa atividade física e vários outros fatores ambientais interagem com a suscetibilidade genética de desenvolver
obesidade. Eles traçam paralelos com doenças crônicas, observando que a magnitude da obesidade e os seus efeitos adversos
podem estar relacionados com a ‘toxicidade’ do ambiente.
Aceitar o conceito de que a obesidade é um processo de doença crônica é importante por várias razões. Primeiro,
elimina a sensação de que os pacientes sozinhos são responsáveis pelo seu excesso de peso. Também centra a atenção sobre
as formas como este processo de doença pode ser abordado. E, finalmente, mostra que, se conseguimos tratar com sucesso a
obesidade, muitas de suas doenças associadas serão eliminadas, explica em comunicado George Bray, do comité científico.
Os especialistas sugerem que declarar a obesidade como uma doença pode beneficiar as pessoas que sofrem de
obesidade e que desejam ter acesso a aconselhamento e apoio médico e, ao mesmo tempo, fortalecer o compromisso para
lidar com o problema. Eles observam que a obesidade é uma resposta normal a um ambiente propenso à obesidade, mas não
é em si uma condição biologicamente normal ou saudável. Também observam que o reconhecimento da obesidade como
uma doença pode reduzir o estigma dos indivíduos, mudar o discurso público sobre a culpa pela condição e ter benefícios nos
sistemas de saúde.
A Federação Mundial de Obesidade é uma aliança de mais de 50 organizações nacionais e regionais dedicadas à
pesquisa em obesidade, tratamento e prevenção da doença.
Fonte: https://mood.sapo.pt/federacao-mundial-da-obesidade-declara-a-obesidade-como-uma-doenca-cronica/

Oficina em Brasília discute aumento de hábitos alimentares não saudáveis no
Brasil
O Centro de Excelência contra a Fome, fruto de uma parceria entre o Programa Mundial de Alimentos (PMA) das
Nações Unidas e o governo brasileiro, participou no início de maio (3) em Brasília de uma oficina de discussão sobre
mudanças nos padrões alimentares e aumento do consumo de alimentos ultra processados no Brasil, especialmente em
comunidades de baixa renda.
Representantes de comunidades científicas de agricultura e alimentação, além de tomadores de decisão, reuniram-se
no evento para debater a baixa qualidade das dietas em muitas partes do país e do mundo, assim como seu impacto na saúde
da população. Acredita-se que hábitos alimentares não saudáveis sejam os principais fatores para o aumento de sobrepeso e
da incidência de doenças não transmissíveis relacionadas à dieta, tais como doença cardíaca, câncer e diabetes, que
respondem por mais da metade das mortes no país.
A oficina discutiu a qualidade da dieta, procurando sensibilizar a sociedade para as questões de nutrição, incluindo a
pesquisa agropecuária, particularmente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O diretor do Centro de
Excelência contra a Fome, Daniel Balaban, moderou a sessão “Políticas e ações em pesquisa agrícola para a boa nutrição”, da
qual participaram Michele Lessa, do Ministério da Saúde, e Marília Nutti e Virgínia da Matta, pesquisadoras da Embrapa.
O objetivo foi refletir sobre os significativos sucessos do Brasil na área de nutrição, principalmente relacionados ao
combate à desnutrição, mas também abordar os atuais desafios na área, como a obesidade e o sobrepeso. Balaban destacou
a importância de o Brasil compartilhar experiências com outros países nessa área, tanto para dividir os aprendizados
acumulados quanto para buscar soluções para os novos desafios que o país vem enfrentando. Pesquisadores convidados
falaram sobre a necessidade de se migrar de uma visão de que sistemas alimentares devem alimentar as pessoas para uma
visão de que devem nutrir as pessoas. “A obesidade e as doenças crônicas não-transmissíveis a ela associadas são o principal
desafio de saúde pública no Brasil atualmente”, afirmou Michele Lessa.
Marília Nutti explicou a contribuição que a biofortificação de alimentos — técnica de melhoramento genético natural
que possibilita elevar o teor de micronutrientes — pode ter para melhorar as dietas na América Latina. No Brasil, a Embrapa
pesquisa a biofortificação de abóbora, arroz, feijão, feijão-caupi, mandioca, milho, batata-doce e trigo. Virgínia da Matta
afirmou que a qualidade da dieta depende do acesso a alimentos nutritivos.

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 11

SEGUNDEIRA
DA CGAN
PÁGINA
11 e a
A Oficina sobre
Sistemas Alimentares e Qualidade das Dietas foi uma oportunidade para que o Painel
Global

Embrapa envolvessem tomadores de decisão na discussão sobre o papel da pesquisa agropecuária e das políticas públicas na
formação dos resultados de saúde, nutrição e qualidade da dieta no Brasil.
Durante o evento, o Painel Global e a Embrapa lançaram a publicação “Melhoria da nutrição através do
aprimoramento dos ambientes alimentares”, que traz recomendações sobre medidas que afetam a dinâmica da oferta de
alimentos. Ao final da oficina, os participantes destacaram os principais pontos discutidos e algumas questões ainda em
aberto:
• A importância das escolhas alimentares e da diversidade da dieta para a nutrição
• A importância de vincular a nutrição à sustentabilidade
• Os vínculos entre agricultura e saúde e nutrição
• Como o Brasil pode manter o ritmo de melhoria da segurança alimentar e nutricional em um ambiente em
transformação com a dupla carga da desnutrição e obesidade e sobrepeso?
• Qual é o papel do setor privado nesse contexto?
O Painel Global de Agricultura e Sistemas Alimentares de Nutrição trabalha com atores internacionais de diversos
setores para apoiar governos de países de baixa e média rendas a desenvolver políticas com base em evidências para tornar
dietas de alta qualidade seguras, baratas e acessíveis.
Fonte: WHO.
Texto extraído de: https://nacoesunidas.org/oficina-em-brasilia-discute-aumento-de-habitos-alimentares-nao-saudaveis-no-brasil/

DESERTO ALIMENTAR
Comida saudável mesmo é comida de verdade. Mas quem tem acesso a ela?
Maria Zélia Carneiro Silva, 62, costuma ir ao supermercado uma vez por semana. Na lista de compras: arroz, feijão,
café, leite, ovos, entre outros itens, sem esquecer das bolachas recheadas e do achocolatado para o neto de 12 anos. Frutas e
hortaliças? Só quando sobra dinheiro. “É difícil também porque ninguém em casa gosta muito e acaba estragando rápido”,
conta.
Além da dificuldade econômica, barreiras físicas também atrapalham a jornada que leva ao hipermercado mais
próximo. “Às vezes pego um ônibus para facilitar e costumo voltar de táxi, pois não consigo fazer a volta com as compras”,
diz. Na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, as casas ficam em lugares altos. O local é repleto de ladeiras. É
preciso andar por pelo menos 20 minutos até o estabelecimento com maior variedade de produtos do bairro, que abastece
praticamente sozinho todos os moradores da região e do entorno da Vila Albertina.
Maria Zélia está em um deserto - mas no lugar da areia está o asfalto e o cimento. E a escassez é de comida de
verdade. Trata-se de um deserto alimentar. O conceito, recente e complexo, define os lugares com difícil acesso a alimentos
nutritivos - e que têm, como consequência, a diminuição do seu consumo.
SAARA DE PEDRA

Definir exatamente o que é um deserto envolve uma série de aspectos sociais e econômicos. Portanto, a distância
geográfica não deve ser o único ponto a ser levado em consideração, já que não necessariamente as pessoas saem de casa
exclusivamente para comprar comida - muitas fazem isso no caminho para algum outro lugar. “As definições são sempre
arbitrárias. O que impede medições exatas é que cada pessoa tem uma ideia construída de bairro e território, depende da
forma como ela se desloca, não apenas do lugar onde mora”, afirma Ana Clara Duran, doutora em Ciências e pesquisadora da
Faculdade de Saúde Pública da USP (Universidade de São Paulo), especialista no ambiente alimentar urbano do município.
Além da questão gastronômica, os desertos refletem questões de saúde pública e de desigualdade social. Regiões mais
pobres e mais ricas têm acesso diferente a alimentos de verdade - o que impacta na qualidade da comida que consomem.
“Ouve-se muito que as pessoas em regiões mais afastadas da cidade e do país estão aumentando o consumo de
comida processada, mas primeiro precisamos analisar a logística de distribuição para esses lugares, como está e se está
chegando alimento fresco lá”, diz Ana Clara Duran.
Sua tese de doutorado analisou, entre outras coisas, a influência que a disponibilidade de mercados e restaurantes
próximos de casa tem nas escolhas de consumo da população. A conclusão foi que moradores próximos de pontos com
variedades de frutas as consomem mais - enquanto lugares com mais fast foods estão associados com maior consumo de
refrigerante, açúcar, menor consumo de frutas e hortaliças. O impacto? Maior prevalência de obesidade entre os homens.
Segundo ela, é difícil saber por que a população masculina é mais afetada, mas algumas das hipóteses podem estar
relacionadas ao maior acesso deles a vales-refeição, um efeito da desigualdade de gênero no trabalho formal. Por isso,
estariam mais propensos a comer em restaurantes fast food - 26% dos homens comiam em restaurantes desse tipo ao menos
uma vez por semana, contra 19% das mulheres. Além disso, há evidências de que as mulheres são mais atentas à informação
nutricional.
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Um deserto pode surgir por diversos fatores, como falta de feiras ou de supermercados com variedades de produtos in
natura. Além disso, há também a forte articulação da indústria de ultraprocessados na distribuição para o pequeno comércio,
que consegue chegar em praticamente todos os pontos de venda da cidade. Isso pode explicar, por exemplo, o alto número
de bares e mercadinhos em regiões mais afastadas que comercializam em sua maioria produtos industrializados e não
possuem alimentos frescos. Em outras palavras: em muitos pontos de São Paulo, é mais fácil comprar um pacote de bolacha
recheada do que uma maçã. (...)
COMER DIREITO

Mais da metade da população está com peso acima do recomendado. A obesidade atinge 18,9% dos brasileiros. Nos
últimos dez anos, os casos de hipertensão cresceram 14,2% e os de diabetes, 61,8%. Os dados, referentes a 2016, foram
divulgados em abril de 2017 pelo Ministério da Saúde. Além disso, pela primeira vez na história, a atual geração corre o risco
de viver menos que seus pais.
Se poucas décadas atrás a fome era o principal problema relacionado à alimentação, hoje há um cenário oposto
acontecendo simultaneamente. Ao passo em que o combate à desnutrição continua sendo necessário, especialmente em
grupos e regiões mais vulneráveis, os esforços de países e entidades do mundo todo agora se concentram na qualidade da
alimentação.
O Direito Humano à Alimentação Adequada, o DHAA, está assegurado pelo artigo 25 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), de 1948. Em 2010, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 64,
que inclui o direito à alimentação no artigo 6º da Constituição Federal do Brasil.
O DHAA envolve a Segurança Alimentar, que significa pleno acesso à alimentação em qualidade e quantidade
suficientes de forma permanente sem comprometer outras necessidades essenciais. Neste contexto, cabe ao poder público a
execução de programas, políticas e ações que garantam a segurança alimentar da população. (...)

“O acesso à alimentação é um direito humano em si mesmo, na medida em que a alimentação constitui-se no
próprio direito à vida. Negar este direito é, antes de mais nada, negar a primeira condição para a cidadania, que é a
própria vida”
Josué de Castro (1908-1973) médico, professor, geógrafo, sociólogo e político. Sua declaração foi usada no Plano Nacional de Alimentação e Nutrição (1999).
Fonte: Portal Uol. Texto adaptado de: https://tab.uol.com.br/deserto-comida/#imagem-1
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Calendário

Próximos eventos e Datas Importantes
Maio
01.05 - Dia Internacional do Trabalhador
08.05 - Dia Internacional da Cruz Vermelha
12.05 - Dia da Enfermagem
15.05 - Dia do Assistente Social
15/5 - Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares
18.05 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
18.05 - Dia Nacional da Luta Antimanicomial
19.05 - Dia Internacional de Doação do Leite Humano
25.05 - Dia do Massagista
26.05 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma
28.05 - Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher
28.05 - Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna
29.05 - Dia Mundial da Saúde Digestiva
31.05 - Dia Mundial sem Tabaco

