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CGAN e UERJ produzem série de vídeos educativos
com o tema 'alimentação adequada e saudável'
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do DAB (CGAN) e a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) produziram vídeos educativos
para tratar da alimentação saudável nas escolas. Voltados para profissionais de
saúde e de educação que participam do Programa Saúde na Escola (PSE), o
material busca proporcionar e promover a ampliação da discussão sobre
alimentação saudável no ambiente escolar.
“A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde, que
desempenha papel fundamental na formação cidadã, de valores e de hábitos. É
um ambiente propício para o desenvolvimento de estratégias de promoção da
alimentação adequada e saudável (PAAS) que envolvam toda a comunidade
escolar: professores (as), merendeiros (as), gestores (as), educandos (as),
pais/responsáveis, equipes de saúde” explica Bruna Pitasi, técnica do
Departamento de Atenção Básica.
Reconhecendo a importância do investimento na educação alimentar e
nutricional, a série integra um conjunto de materiais de apoio que vem sendo
produzidos pela CGAN para apoiar as ações de promoção da saúde do Programa
Saúde na Escola. Os vídeos são uma das ferramentas disponibilizadas para
despertar o interesse e a participação dos educandos e de toda a comunidade
escolar e promover a construção coletiva do conhecimento sobre Alimentação e
Nutrição no mundo contemporâneo. Além de valorizar um tema tão transversal
que é a alimentação, a ideia é aproximar o assunto do cotidiano dos estudantes.
 Caminhos da Comida – vídeo voltado para
professores e profissionais de saúde que
aborda as dimensões da alimentação e os
componentes do sistema alimentar e, ainda, a
importância da promoção da alimentação
adequada e saudável no ambiente escolar.
 Nico e o tubérculo - vídeo voltado para
estudantes do Ensino Fundamental I que
aborda os temas cultura alimentar,
comensalidade e grupos de alimentos, por
meio da história de Nico, um menino que
descobre o valor da cultura alimentar de sua
família quando realiza uma tarefa escolar.
 Sem Cantina - vídeo voltado para estudantes
do Ensino Fundamental II aborda o tema dos
alimentos ultraprocessados por meio da
história de dois adolescentes que investigam
sobre o tema depois de se depararem com a
cantina.
Clique nas imagens para acessar aos vídeos.
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Ministério da Saúde lança Campanha para Doação de Leite
Humano

Com o objetivo de conscientizar a sociedade para a importância da doação de leite humano e incentivar a prática entre
mães que amamentam, o Ministério da Saúde, em parceria com a Rede Global de Bancos de Leite Humano, lançou, nesta
terça-feira (16/5), a Campanha Doe Leite Materno. A amamentação é o principal fator de redução da mortalidade na infância
e, por isso, a campanha prevê o aumento do número de novas doadoras voluntárias, bem como do volume de leite humano
coletado e distribuído aos recém-nascidos prematuros e de baixo peso, internados no Brasil.
Durante o lançamento, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que o Brasil é referência mundial em doação
de leite.
No evento, estiveram presentes, além do ministro da Saúde, Ricardo Barros, a atriz e embaixadora da Rede
Brasileira de Bancos de Leite Humano, Maria Paula, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, entre outras
autoridades. Os ministros de Cabo Verde e Equador, países para quem o Brasil exporta técnicas de baixo custo para
implantar bancos de leite, participaram dos seus países, por meio de conferência.
O governador Rodrigo Rollemberg destacou os resultados já alcançados no DF. “Tenho orgulho em dizer que o
Distrito Federal é referência nacional em doações de leite materno. Conseguimos este resultado com o esforço de todos
os profissionais, principalmente do Corpo de Bombeiros, que participa inteiramente do processo de coleta. Hoje, o DF
possui 13 bancos de leite com o padrão ouro. Continuaremos com todo o empenho necessário para manter e ampliar
este resultado”, destacou o governador.
A embaixadora Maria Paula reforçou a importância das mães doarem o leite materno. “A maternidade foi um
divisor na minha vida. De artista, me transformei em ativista deste projeto tão maravilhoso que salva vidas. Doar leite
materno possibilita que os bebês prematuros tenham sua vida preservada. Se todas as mães doarem um pouquinho do
seu leite, a gente consegue mudar o mundo em apenas uma geração”, ressaltou Maria Paula.
Os Bancos de Leite Humano (BLH) são casas de apoio à amamentação que surgiram como uma estratégia de
qualificação da assistência neonatal em termos de segurança alimentar e nutricional, com foco em ações que ajudam a
reduzir a mortalidade infantil em instituições hospitalares. O trabalho é voltado a crianças que demandam cuidados
especiais em unidades de terapia semi-intensiva e intensiva, ou seja, bebês que nasceram prematuros, com baixo peso.
São crianças que, pelas mais variadas razões, precisam de uma atenção especializada..
A estratégia de Bancos de Leites Humano (BLHs) do Brasil, desenvolvida há 32 anos pelo Ministério da Saúde, já
beneficiou, entre os anos de 2009 e 2016, mais de 1,8 milhão de recém-nascidos. Contou com o apoio de mais de 1,3
milhão de mulheres doadoras, com aproximadamente, 1,4 milhão de litros de leite coletados. Em 2016, os BLHs do país,
registraram mais de 300 atendimentos em grupos, 1,7 milhão de atendimentos individuais e aproximadamente, mais de
270 mil atendimentos domiciliares.
Neste mesmo período, em todo o mundo, mais de 17,8 milhões de mulheres foram assistidas por BLH. Foram mais
de 1,5 milhão de litros de leite doados por 1,8 milhão de mulheres doadoras e mais de 1,5 recém-nascidos beneficiados.
Para Gisele Bortolini, mãe da pequena Helena, o trabalho do Banco de Leite foi fundamental para o
desenvolvimento da sua filha, que nasceu prematura, com 30 semanas. “A doação de leite humano realmente salva
vidas. Tive uma gravidez complicada com diagnóstico de pré-eclampsia. Minha filha passou quatro meses no hospital e o
banco de leite foi fundamental para o desenvolvimento dela. A amamentação é um momento muito importante para o
bebê e um período de solidariedade entre as mães”, reforçou Gisele.


Acesse a apresentação:
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/maio/16/PPT-Doacao-de-Leite.pdf



Veja os vídeos:
» Nova campanha para Doação de Leite Humano:
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/campanhas/doacao_de_leite_materno_2017/MS-LEITE-MATERNO_Master.mp4

» Passo-a-passo para a Doação de Leite Materno:
https://www.youtube.com/watch?v=X_Ar6jdVK_I&feature=youtu.be

 Leia a matéria completa em:
para-doacao-de-leite-humano

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/28416-ministerio-da-saude-lanca-campanha-
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CGAN participou de oficina de
trabalho para planejamento da
Pesquisa Nacional de Demografia e
Saúde da Criança e da Mulher (PNDS)
A oficina aconteceu em Brasília nos dias 17 e 18 de
maio e foi conduzida pela equipe do Departamento de
Ciência e Tecnologia (DECIT/SCTIE), com a participação de
técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e de diferentes áreas do Ministério da Saúde. A PNDS,
importante inquérito nacional que avalia questões sobre
demografia e saúde da criança e mulher, será realizada pelo
IBGE, como uma subamostra da Pesquisa Nacional de Saúde
que irá a campo em 2018.
Nessa nova proposta, a PNDS passará a compor o rol
de pesquisas conduzidas pelo IBGE, garantindo a sua
periodicidade. Nessa edição das duas pesquisas será
realizada a avaliação antropométrica de todas as fases do
curso da vida e também de importantes marcadores de
consumo alimentar saudável e não saudável. Ainda serão
avaliadas
questões
sobre
a
suplementação
de
micronutrientes e outros aspectos relacionados à saúde da
população.
A oficina teve objetivo de revisar questões que
compõem o questionário atual da PNDS e propor as
atualizações necessárias. As sugestões da CGAN foram
apresentadas após consulta a pesquisadores especialistas em
alimentação e nutrição e de amplo estudo da área técnica.
Ainda serão realizados ajustes e a proposta final de todas as
áreas serão debatidas numa oficina final.
Há
grande
expectativa de que
os dados gerados a
partir da condução
da PNDS preencham
lacunas importantes
do
conhecimento
para apoio à gestão
federal, além de ser
amplamente
utilizado por diversos
pesquisadores
em
todo o Brasil. A PNDS Acima:
representantes
das
também proporciona Coordenações de Alimentação e
Nutrição, Saúde do Homem, Saúde da
a possibilidade de Pessoa Idosa, Saúde da Mulher,
comparação
gabinete do DAPES e DECIT. Abaixo:
internacional
de Equipe IBGE
diversos indicadores.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
@Minsaude: Para manter a amamentação quando você for
trabalhar, é essencial esvaziar as mamas, extraindo o seu leite
em intervalos regulares. Quanto mais você o retira, mais leite
será produzido. Quando você estiver com o bebê, é importante
oferecer-lhe o peito. https://goo.gl/berwB7

@Minsaude Amamente seu filho exclusivamente com leite
materno até os seis meses. Quando voltar ao trabalho, retire o
leite materno e continue amamentando. Neste card aprenda a
como retirar o leite materno de forma manual. Saiba mais:
https://goo.gl/berwB7
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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 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 PSE.
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.
 Todos os municípios podem aderir ao PSE!
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Consea recebe novos representantes para gestão 2017-2019
A defesa do direito humano à alimentação adequada e saudável está de volta à mesa de debates do Conselho Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). Nesta terça-feira (16), representantes da sociedade civil e do governo deram
início as atividades da nova gestão. Os novos conselheiros foram recebidos pela secretária-executiva do Consea, Marília Leão,
e pela secretária-adjunta da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário (MDSA), Lília Rahal. “O Brasil é referência no tema da segurança alimentar e nutricional por conta dessa
institucionalidade que nós conseguimos constituir, fortalecer e seguir ao longo os anos. Por isso, é tão importante o Consea, o
mandato de todos vocês e o tempo dedicado à participação conosco neste conselho”, disse Lília Ragal ao dar as boas-vindas.
Nestes próximos dois anos, 24 novas organizações passam a fazer parte do Consea Nacional, outras 56 organizações
que já participavam do conselho permanecem com suas vagas. O conselho será composto por um total de 60 representantes,
sendo 40 representantes titulares da sociedade civil (2/3) e 20 representantes titulares do governo (1/3), além dos suplentes.
O decreto de nomeação de representantes da sociedade civil foi publicado no Diário Oficial da União em 17 de abril.

Plenária indica a conselheira Elisabetta Recine para presidir o Consea
A nutricionista, professora e pesquisadora Elisabetta Recine foi escolhida pelos integrantes do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) para presidir o órgão no período 2017-2019. O nome foi definido em consenso
durante reunião plenária na manhã desta quinta-feira (19), em Brasília, com a presença de praticamente todos os
conselheiros titulares e suplentes.
A indicação agora será submetida ao presidente da República, Michel Temer, a quem compete a nomeação oficial. A
presidência do Consea, de acordo com a lei 11.346/06, deve ser exercida por representante da sociedade civil. Caso seja
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confirmada
a escolha,
Elisabetta será a segunda mulher a ocupar a presidência do Consea, sucedendo
no cargo aDA
antropóloga
Maria Emília Pacheco. O conselho foi criado em 1993, desativado em 1995 e recriado em 2003. Em ordem cronológica, os
outros presidentes do Consea foram Dom Mauro Morelli, Luiz Marinho, Chico Menezes e Renato S. Maluf.

Plenária debate 2º Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
(Caisan) promoveu, nesta quinta-feira (18), durante a reunião plenária do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), debate do
monitoramento do 2º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Plansan). O plano traz um conjunto de ações intersetoriais que compreende
9 desafios, 121 metas e 99 ações, para o período 2016 a 2019, estruturadas a
partir dos grandes desafios voltados aos hábitos alimentares da população
brasileira.
A mesa de debate foi composta pelo secretário-executivo da
Caisan, Caio Rocha, pela diretora de Estruturação e Integração de Sistemas
Públicos Agroalimentares do MDSA, Patrícia Gentil, pela secretária-executiva
do Consea, Marília Leão, e pelos conselheiros Antonio Ricardo Domingos da
Costa, Christiane Gasparini Araújo Costa e Naidison de Quintella Baptista.
O conselheiro Antonio Ricardo Domingos da Costa, mais conhecido
como “Dourado”, representante da Articulação dos Povos e Organizações
Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme), ressaltou
que o plano, para ser efetivo, “precisa contemplar, na prática, a demarcação
dos territórios indígenas”.
Representante da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) no Consea, o conselheiro Naidison Baptista demonstrou
preocupação com a redução do orçamento destinado para algumas ações que compõem o plano e ressaltou a importância de
ampliar a abrangência do Sistema Nacional de Segurança Alimentar (Sisan). “É fundamental que o Sisan chegue também aos
municípios”, afirmou. Christiane Gasparini, representante do Instituto Pólis, ressaltou a necessidade de manter os avanços
conquistados, citando como exemplo o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que determina que pelo menos 30% dos
valores repassados sejam utilizados na aquisição de produtos da agricultura familiar.
Patrícia Gentil, diretora do MDSA, disse que o ideal é que as metas para 4 anos do plano sejam anualizadas. O secretárioexecutivo Caio Rocha destacou a importância do Consea como espaço de discussão das políticas de segurança alimentar e
nutricional e afirmou que a Caisan vai intensificar o acompanhamento do cumprimento das metas do Plansan.
Fonte: Consea

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.
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http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/contribuicoes_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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II Oficina Regional sobre grupos populacionais tradicionais e específicos
(GPTE) – nordeste
A CGAN/DAB/SAS/MS participará nos dias 22 e 23/05/17 da segunda Oficina Regional sobre grupos populacionais
tradicionais e específicos (GPTE) do Nordeste, que será realizada em Fortaleza - CE. Estarão presentes os Gestores
Estaduais do PBF (saúde, educação e assistência social) do MA, PI, CE, RN e PB e 10 municípios prioritários do estado do
CE. Os objetivos da oficina são:
• Diagnósticos e construção de soluções: levantamento de dificuldades, esclarecimento de questões, caracterização
dos problemas relativos às condicionalidades e benefícios do PBF para construção de soluções conjuntas.
• Soluções e construção de 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.
Programação

No dia 22/05/17 às 14h., haverá reunião preparatória em que se reúnem a equipe da Senarc, as Coordenações
Estaduais, representantes da Caixa Econômica Federal, os parceiros federais e representantes regionais que trabalham
com os GPTE. O objetivo da reunião é alinhar as intervenções dos próximos dias, no que se refere às responsabilidades
de cada órgão e possibilidade de parceria para melhoria do atendimento das famílias e construção de estratégias de
busca ativa.
Durante todo o dia 23/05/17 haverá oficina com atividade de diagnóstico focada nas condicionalidades do PBF,
garantindo um debate intersetorial por meio da presença de 10 municípios do estado do CE com seus respectivos
gestores do PBF, 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. Os representantes
municipais da saúde, educação e assistência social participam apenas deste dia do evento, enquanto os representantes
dos estados da região permanecem em todo o evento, a fim de cumprir sua atribuição de multiplicador da experiência
junto aos municípios de seu estado de origem.

Gestão Intersetorial do PBF no Distrito Federal
A equipe de Programas Estratégicos irá acompanhar a Reunião do Comitê Intergestor do PBF de Brasília, que será
realizada no dia 23/05/17 (terça-feira) na Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH/GDF) as 9h30. A reunião contará com a participação dos gestores do
PBF na saúde, na educação e na assistência social. Serão discutidas as estratégias intersetoriais para o
acompanhamento das condicionalidades do PBF para o primeiro semestre de 2017 e os desafios a serem superados até
o final do ano pelos gestores da saúde, da educação e da assistência social no DF.

Oficina Nacional com as referências técnicas de Vigilância Alimentar e
Nutricional dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI)
No dia 24/05/17, a CGAN participará ativamente da programação da Oficina Nacional com as referências técnicas
de Vigilância Alimentar e Nutricional dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) promovida pela Coordenação
Geral de Atenção Primária a Saúde Indígena/DASI/SESAI/MS, com as seguintes apresentações:
9h – Organização da Atenção Nutricional no SUS (Michele Lessa – CGAN/DAB/SAS/MS).
9h30 – Panorama do Beribéri mundialmente e um histórico dos casos no Brasil, com enfoque na vigilância e atenção aos
casos suspeitos e notificados (Maria Fernanda Moratori – CGAN/DAB/SAS/MS).
10h – Programa Bolsa Família para a população indígena (Maria Fernanda Moratori – CGAN/DAB/SAS/MS).
14h15 – Estratégia Amamenta Alimenta Brasil: adaptação para a saúde indígena ou desenho de uma nova estratégia?
(Lorena Melo – CGAN/DAB/SAS/MS).
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EVIDÊNCIA

Alimentação, Nutrição e Sustentabilidade
A revista The Lancet lançou a The Lancet Planetary Health com objetivo de apresentar
evidências que investiguem efeitos das mudanças ambientais na saúde humana e a relação
com sistemas políticos, econômicos e sociais que governam esses efeitos.
Reconhecendo a interação entre aspectos relacionados aos sistemas alimentares e a
saúde e a nutrição, esta primeira edição traz três artigos de debate e um original sobre o tema:
Em Food Systems, Nutrition, Health and the Environment, são problematizadas as pesquisas da área da nutrição,
as quais, historicamente, não analisam problemas que abrangem mudanças ambientais, sistema alimentar e impactos
na saúde, considerando contextos socioeconômicos, societários e políticos. Os autores ressaltam a necessidade de
convergência entre os campos de pesquisa sobre o sistema alimentar, sistemas de saúde e de alimentos e meio
ambiente para encontrar soluções comuns aos problemas atuais e afirmam que a capacidade de planejar sistemas de
alimentos sustentáveis, equitativos e saudáveis requer a integração de métodos de disciplinas distintas, inovação em
abordagens analíticas e engajamento de políticas intersetoriais.
No artigo Efficiency, Sufficiency, and Consistency for Sustainable Healthy Food é discutido sobre o fato de a
sustentabilidade ambiental abranger mais do que as emissões de gases de efeito estufa, incluindo aspectos como perda
de biodiversidade, fertilidade do solo ou escassez de água. São questionados os atuais padrões de avaliação de sistemas
alimentares sustentáveis e saudáveis, destacando a necessidade de pesquisas que considerem indicadores de eficiência
(ex: “utilização de água por litro de água por 1000 kcal”), indicadores de impacto totais (níveis totais de produção e
consumo) e consistência da utilização de recursos (como e onde um recurso escasso pode ser usado de forma
otimizada) para uma análise mais abrangente.
O artigo From Big to Small: The Significance of Smallholder Farms in The Global Food System trata sobre a
importância dos pequenos agricultores para o sistema alimentar global, a partir da discussão com os resultados do
artigo original Farming and the geography of nutrient production for human use: a transdisciplinary analysis também
apresentado na revista. Neste, são analisadas relações entre a produção agrícola global e de nutrientes e o tamanho de
área agrícola. O estudo mostra que pequenas produções desempenham importante papel na manutenção da
biodiversidade de alimentos, resultando em benefícios e reduções de risco contra carências nutricionais, degradação de
ecossistemas e alterações climáticas. Os autores afirmam que, para garantir uma biodiversidade que gere variedade de
nutrientes, as paisagens agrícolas devem ser diversas e servir a múltiplos propósitos. Com esses dados, a debatedora
problematiza que, apesar dos achados, a produção de alimentos tem sido mais homogênea no mundo e que a pobreza
no campo pode levar pequenos agricultores desistirem de sua produção diversificada em busca de novas oportunidades
em centros urbanos. Além disso, é destacado que agricultores enfrentam diversos desafios, como mudanças climáticas,
mudanças demográficas, migração e decisões de política alimentar, sendo crucial investimento na área rural,
capacitação dos agricultores e empoderamento dos mesmos para garantia da segurança alimentar e nutricional.
LEIA MAIS:
→ The Lancet Planetary Health v1 n1: http://www.thelancet.com/journals/lanplh/issue/vol1no1/PIIS2542-5196(17)X0002-8

Nessa mesma linha, a nova edição da revista Estudos Avançados da USP trouxe um ensaio, que também aborda o
assunto. Com o título Alimentação e Sustentabilidade, o artigo discute o trajeto do alimento, trazendo suas interfaces
com a in/sustentabilidade, com objetivo apresentar reflexão sobre as complexas e intrincadas questões que envolvem a
alimentação, sob uma perspectiva da sustentabilidade global. Aborda a produção de alimentos no campo,; tece relações
entre o ambiente alimentar urbano e a crescente incidência de obesidade e sobrepeso, enquanto ainda persistem
populações mal alimentadas; e discute o novo paradigma sobre Alimentação Saudável e o Codex Alimentarius.
LEIA MAIS:
→ Alimentação e Sustentabilidade: http://www.scielo.br/pdf/ea/v31n89/0103-4014-ea-31-89-0185.pdf
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Espaço dos Estados
Secretaria estadual de Saúde do Paraná promove VIII Encontro Nacional
intersetorial de Coordenadores estaduais do CadÚnico e PBF
A Secretaria estadual convida Coordenadores Estaduais do Cadastro Único e Programa Bolsa Família a participar
do VIII Encontro Nacional Intersetorial de Coordenadores Estaduais do CadÚnico e PBF. Que se realizará nos dias 30 e 31
de maio e 1º de junho de 2017, na cidade de Curitiba – PR. O evento tem como objetivo oportunizar o intercâmbio de
práticas, avaliar a gestão do CadÚnico e PBF nos Estados, bem como sua interlocução com as demais políticas públicas,
sobretudo a política de assistência social, educação e saúde, a nível nacional, e propor melhorias para as ações dos
órgãos gestores da esfera federal intervenientes às ações do CadÚnico e PBF (Ministérios, Secretarias e demais
instituições).

Governo do DF lança aplicativo sobre aleitamento materno
O governo do Distrito Federal lançou hoje (19) o aplicativo Amamenta Brasília, para os sistemas operacionais
Android e iOS (iphone), que visa ampliar o fornecimento aos bancos de leite da
"Precisamos trazer a doação de
região. O aplicativo deve elevar a marca de abastecimento de 1.350 a 1.500
leite para o século XXI. A
litros de leite por mês, segundo a coordenadora dos bancos Miriam Santos. Em
comunicação hoje é rápida".
um ano, o portal teve a média de 463 acessos e ajudou a arrecadar 15.893
litros de leite.
Ao discursar no evento, a coordenadora ressaltou o papel do aperfeiçoamento da comunicação na formação de
uma rede de incentivo. Ela disse que as mães doadoras se transformam, com as redes sociais, em facilitadoras e
multiplicadoras, disse. Com as ferramentas digitais administradas pelas superintendências regionais e pelas doadoras,
são geradas cerca de 30 novas adesões de mães por dia, segundo ela. Antes, eram somente seis ou sete.
Nos quatro primeiros meses do ano, 3.643 crianças receberam leite materno em UTIs neonatais no DF.
Segundo a assessoria de imprensa, a cobertura total é um dos fatores que validam o título de cidade
autossuficiente em leite humano, conferido a Brasília pelo Ministério da Saúde. Com critérios diferentes de outros
estados, o Distrito Federal não interrompe a entrega do leite quando o bebê atinge o peso ideal.
O aplicativo evitará situações como desencontros da doadora com os bombeiros coletores. Além do
agendamento, as mães poderão receber notificações durante o recolhimento, obter instruções de coleta e a lista de
todos os bancos de leite do DF.
Mobilização Mundial
Expoente de defesa da causa, a World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) organiza, anualmente, a Semana
Mundial de Amamentação, há 25 anos. A rede chama a atenção para o alastramento da temática, que passa a
compreender, inclusive, dilemas ambientais e direitos do consumidor.
O aleitamento materno surge, na perspectiva de seus defensores, como oposição e resistência à incorporação de
fórmulas artificiais de alimento. Organizações como a Waba argumentam que os produtos artificiais são nocivos tanto
para a saúde infantil como para o ecossistema. Neste ano, as atividades do evento ocorrerão de 1º a 7 de agosto.
Serviço
A doadora pode agendar a coleta pelo aplicativo, pelo site ou por telefone, através da opção 4, do 160. As mães
podem, ainda, comparecer a um dos 14 bancos de leite ou postos de coleta. As informações estão disponíveis no site
oficial da campanha: http://amamentabrasilia.saude.df.gov.br/
Fonte: EBC
Texto extraído de: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-05/governo-do-df-lanca-aplicativo-amamenta-brasilia-paracelulares
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Profissionais de Atenção Básica participam de capacitação sobre guia
alimentar
Após parceria firmada com o Núcleo de Pesquisa Epidemiológica
em Nutrição e Saúde (NUPENS) da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (USP), a Unidade de Gestão de Promoção
de Saúde (UGPS) concluiu, nesta sexta-feira, 19, a capacitação
realizada junto aos profissionais da Atenção Básica do Núcleo de Apoio
à Saúde da Família (Nasf) e referenciais das Unidades Básicas de Saúde
(UBS) sobre os novos princípios e recomendações do Guia Alimentar.
A iniciativa coloca Jundiaí à frente dos demais municípios, ao
habilitar os profissionais da saúde para que, a partir de agora, se tornem replicadores de informações que contribuam
para a redução do sobrepeso e obesidade registrados em todas as faixas etárias, assim como doenças crônicas
consideradas a principal causa de morte entre adultos.
“Para o enfrentamento desse cenário, é necessária a ampliação de ações intersetoriais que repercutam
positivamente sobre os diversos determinantes da saúde e nutrição”, explica a professora de nutrição da NUPENS,
Patrícia Jaime. Ela coordena a pesquisa científica que desenvolveu o protocolo da oficina permanente implantada em
Jundiaí para o Guia Alimentar Para a População Brasileira 2016.
Segundo Rita de Cássia Francesco, assessora técnica do Programa da Primeiríssima Infância, o guia alimentar foi
elaborado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade do Canadá e configura-se como instrumento de
apoio às ações de educação alimentar e nutricional no Sistema Único de Saúde (SUS). “A partir de agora estes agentes
serão multiplicadores de informações e estes devem levar a base deste guia alimentar para a população”, explica.
Alimentação e Nutrição
Este material tem por objetivo apoiar o planejamento e o desenvolvimento de ações coletivas de promoção da
alimentação adequada e saudável no Sistema Único de Saúde (SUS), em especial na Atenção Básica. A promoção da
alimentação adequada e saudável faz parte dos cuidados da atenção nutricional e deve estar associada às demais ações
de atenção à saúde do SUS, contribuindo para o enfrentamento do atual cenário
epidemiológico, representado pelo aumento significativo de doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT) e importantes mudanças no consumo alimentar do jundiaiense.
Assim, pretende ser um orientador da mudança de prática no que se refere à
abordagem da promoção da saúde, apresentando propostas de metodologias com
suporte teórico e prático para o desenvolvimento das ações. Espera-se que os
conteúdos abordados ajudem na tarefa e no compromisso cotidiano dos gestores e
trabalhadores do SUS, a fim de que se transformem em multiplicadores e criadores de
estratégias para a promoção da saúde de todos.
Fonte: Portal Prefeitura de Jundiaí
Texto extraído de: https://saladeimprensa.jundiai.sp.gov.br/2017/05/19/profissionais-de-atencao-basica-participamde-capacitacao-sobre-guia-alimentar/
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Quero me tornar vegetariano. E agora?
Cuidar da alimentação é sempre importante. Prestar atenção nos alimentos, grupos alimentares,
combinações de alimentos, preparações culinárias, deve ser um hábito diário para que o nosso corpo tenha
energia e saúde. Mas algumas pessoas optam por restringir a alimentação por uma série de fatores,
sejam sociais ou de saúde. Existem pessoas que não podem ingerir glúten, outras que não podem consumir
lactose, e outros que não comem carne ou outros tipos de derivados animais, chamados de vegetarianos e
veganos. Parar de ingerir um tipo de alimento pode não ser prejudicial para a saúde, como se escuta por aí,
mas quando deixamos de comer algum grupo alimentar, como as carnes, por exemplo, é necessário ter
uma atenção ainda maior para a combinação dos alimentos.
O Guia Popular para a Alimentação Brasileira reforça que o consumo de carnes ou derivados de
animais não é imprescindível para ter uma alimentação saudável, e que mesmo vegetarianos precisam
evitar o consumo de alimentos ultraprocessados e dar preferência a alimentos mais naturais. Entretanto,
ainda existem dúvidas a respeito do vegetarianismo, como quais os benefícios e malefícios para o corpo.
A nutricionista e coordenadora do departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana
Brasileira (SVB), Alessandra Luglio, explica que cada vez mais pessoas têm se tornado adeptas ao
vegetarianismo. Por isso há a necessidade de desmistificar e descomplicar o assunto. “Como toda mudança
que envolve hábitos diários e a saúde, a opção pelo vegetarianismo deve acontecer sempre com
conhecimento sobre o assunto. Por isso é importante buscar informações, e se possível procurar o
nutricionista para que exista uma adequação da alimentação com mais segurança”.
Mas afinal, quando e como parar de comer a carne? Alessandra explica que isso pode variar de
acordo com os hábitos da pessoa e a maneira de como ela se alimenta. “Se a pessoa vive dentro de um
padrão alimentar equilibrado e saudável, e tem o hábito de comer alimentos mais nutritivos, não vai ter
problema de tirar a carne. Agora, se ela viver com a alimentação à base de refinados e processados, ela já
desenvolveria deficiências nutricionais, mesmo com a proteína da carne. Entretanto, a gente indica que
para fazer essa mudança e garantir a saúde é preciso rever os atos gerais da alimentação”.
Outro ponto importante também se refere à falsa ideia de que pode existir carência nutricional por
conta da restrição a carne. “Existem pessoas que se alimentam de tudo e tem uma grande carência
nutricional”, reforça a nutricionista. Ela explica que a carne é rica em alguns nutrientes como o ferro e o
zinco, por exemplo, que podem facilmente também ser encontrados em alimentos vegetais, e que a
exceção fica por conta dos veganos (que não comem nenhum derivado animal), que precisam ficar atentos
a vitamina B12.
A jornalista paranaense, Rafaela Serrato, se tornou vegetariana há quase nove anos, e lembra que
começou a pesquisar sobre o assunto por conta da irmã, que também optou por seguir este estilo de
alimentação. “Comecei a ler mais sobre, e eu realmente não via necessidade de carne nas minhas
alimentações. Também sentia dó dos animais e depois que li mais sobre, não fazia sentido continuar com
esses hábitos”.
Entre as dificuldades encontradas por Rafaela no início estava à adaptação e substituição dos
alimentos, mas isso foi melhorando com o tempo. “Aprendi a comer coisas que não estava acostumada,
como espinafre, por exemplo. Outra dificuldade era encontrar lugar para comer fora de casa, hoje,
praticamente todos os lugares têm opções vegetarianas, mas há nove anos era bem complicado”.
Apesar de não ser elaborado especificamente para a alimentação vegetariana, é possível encontrar
algumas dicas de alimentação saudável no Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da
Saúde.
Fonte:

Blog da Saúde. Disponível em: http://blog.saude.gov/index.php/promocao-da-saude/52611-quero-me-tornar-vegetariano-e-agora
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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 – 19.05.2017)

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 22/05/2017

- Nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744
- 34,94 % de famílias acompanhadas

3.874.757 famílias acompanhadas

Em relação à 1ª vigência/2016, estamos com mais 1,44 ponto percentual (p.p.);
- 286.914 gestantes localizadas:

Em relação à estimativa (465.160), estamos com 61,68% de gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:

19.558 crianças sem vacina em dia

1.034 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:

181 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;

2139 municípios com menos de 30% de famílias acompanhadas;

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

- 736.594 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que
representa 11,7% da meta de crianças de 6
a 59 meses.
- Em comparação com maio de 2016,
estamos com menos cerca 384.000
crianças de 6 a 59 meses suplementadas e
menos 6 pontos percentuais ao comparar
o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura
média nacional (11,7%): RS, RJ, SP, PR, BA,
PA, CE, ES, PE, e RR.

Abaixo a tabela com o monitoramento
parcial referente ao dia 22/05/2017 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

26.194

34,79%

AL

321.100

125.576

39,11%

AM

336.167

180.403

53,66%

AP

58.903

11.605

19,70%

BA

1.397.540

554.225

39,66%

CE

842.248

359.256

42,65%

DF

69.257

17.924

25,88%

ES

144.348

41.801

28,96%

GO

266.901

81.746

30,63%

MA

799.863

297.991

37,26%

MG

866.142

424.267

48,98%

MS

110.787

20.645

18,63%

MT

139.629

48.798

34,95%

PA

772.645

263.489

34,10%

PB

402.640

143.397

35,61%

PE

878.649

315.451

35,90%

PI

346.898

121.488

35,02%

PR

303.386

111.089

36,62%

RJ

638.494

123.188

19,29%

RN

276.539

88.964

32,17%

RO

79.229

24.251

30,61%

RR

40.802

10.445

25,60%

RS

301.781

67.928

22,51%

SC

99.989

31.340

31,34%

SE

216.903

94.197

43,43%

SP

1.195.382

245.709

20,55%

TO

107.230

43.390

40,46%

BRASIL

11.088.744

3.874.757

34,94%

UF
AC

Meta
Crianças 6 - 59
crianças 6
meses
Cobertura
- 59
suplementadas
meses
101.332
11.979
11,8%
223.404

28.526

12,8%

AM

74.890

16.930

22,6%

AP

117.020

25.190

21,5%

BA

209.910

34.524

16,4%

CE

813.880

61.952

7,6%

DF

501.780

42.377

8,4%

ES

493.617

58.163

11,8%

AL

GO

223.325

36.856

16,5%

MA

522.713

55.886

10,7%

MG

190.877

33.193

17,4%

MS

183.396

37.593

20,5%

MT

131.685

21.136

16,1%

PA

60.907

10.749

17,6%

PB

291.048

35.718

12,3%

PE

55.682

8.609

15,5%

PI

580.483

50.382

8,7%

PR

99.072

11.282

11,4%

RJ

37.739

4.681

12,4%

RN

95.731

28.641

29,9%

RO

97.441

12.906

13,2%

RR

251.962

72.581

28,8%

RS

194.320

5.123

2,6%

SC

545.273

20.042

3,7%

SE

107.169

5.462

5,1%

SP

94.253

919

1,0%

TO

22.786

5.194

22,8%

736.594

11,7%

BRASIL 6.321.695
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Ideia de obeso 'em forma' é mito, diz pesquisa
A expressão "gordo, mas em boa forma" se refere a quem está
obeso, mas apresenta todos os outros índices metabólicos, como
pressão arterial e nível de açúcar, dentro dos limites recomendados.
Mas a ideia de que estar acima do peso ideal não é
necessariamente prejudicial e que uma pessoa obesa pode ter uma
boa saúde é um mito, dizem especialistas britânicos.
Os cientistas apresentaram um estudo - ainda não publicado - no
Congresso Europeu de Obesidade, em Portugal. Foram analisados os
registros médicos de 3,5 milhões de pessoas no Reino Unido.
Eles afirmam que pessoas obesas que não tenham a princípio sinais de males cardíacos, diabetes ou colesterol
alto não estão a salvo de desenvolver problemas de saúde ao envelhecerem, algo que contradiz certas pesquisas
anteriores.
Alerta
No estudo, cientistas da Universidade de Birmingham reuniram dados coletados entre 1995 e 2015 para colocar o
conceito à prova, checando casos de pacientes obesos (com índice de massa corporal de 30 ou superior) que não
apresentavam sinais de doenças no coração, pressão alta, níveis de colesterol alterados ou diabetes.
Eles chegaram à conclusão que obesos "metabolicamente saudáveis" têm um risco maior de ter problemas
cardíacos, infartos e derrames do que pessoas com peso dentro dos parâmetros normais.
Mike Knapton, da Fundação Britânica do Coração, diz não ser "sempre que uma pesquisa com essa magnitude
esclarece um mito antigo". "Esses resultados devem ser levados muito a sério, e os profissionais de saúde precisam
prestar atenção."
No entanto, como o estudo ainda não foi publicado, não foi checado por outros acadêmicos para garantir a
precisão de seus resultados. A Fundação Britânica do Coração recomenda que as pessoas não fumem, mantenham uma
dieta equilibrada, se exercitem regularmente e não exagerem no consumo de álcool para se manterem saudáveis.
"Não se trata de colocar a culpa nas pessoas. É um alerta para que gestores, políticos, fabricantes e o governo
garantam que sejam feitas as melhores escolhas para a saúde das pessoas", diz Knapton.
Ponto fraco
Rishi Caleyachetty, da Universidade de Birmingham, diz que "a prioridades dos profissionais de saúde deveria ser
incentivar e viabilizar a perda de peso em pessoas obesas, independentemente de haver ou não problemas
metabólicos". "A chamada obesidade metabolicamente saudável não é uma condição inofensiva."
Mas outros estudos apontam ser possível estar gordo e ter uma genética adequada para permanecer saudável.
Uma pesquisa publicada em 2012 no European Heart Journal aponta que obesos com outros parâmetros
metabólicos dentro do esperado não têm um risco maior de ter problemas cardíacos ou câncer, por exemplo.
Mas há especialistas que apontam que a forma como cientistas medem o nível de obesidade e de bom estado de
saúde tornam esta uma área complexa de realizar estudos e fazem com que resultados científicos sejam invalidados.
Tom Sanders, professor de Nutrição do King's College, em Londres, diz que o estudo de Birmingham tem um
ponto fraco por usar parâmetros fixos para definir se uma pessoa tem pressão ou coleterol altos e, assim, determinar se
está saudável. Ele argumenta esse método não é preciso. Outras pesquisas já sugeriram que nem sempre é o volume de
gordura no corpo que importa, mas onde o excesso de gordura está localizado. Por exemplo, se estiver concentrado em
torno da cintura pode ser pior do que se estiver distribuído pelo corpo.
Em geral, especialistas concordam ser importante não se concentrar apenas no que se vê no espelho ou na
balança - comer bem e fazer exercícios melhoram a saúde, independentemente do quanto a pessoa pese.
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/geral-39946583
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Projeto de combate à obesidade mobiliza cidade no interior de SP

Um projeto mobilizou os moradores de uma cidade no
interior de São Paulo no combate à obesidade. Exercício físico,
alimentação adequada e apoio de quem trabalha com saúde e
educação foram as ferramentas. O antes, com 12 quilos a mais, era
doloroso para Sílvio. “Qualquer atividade que fazia no trabalho eu
já me sentia cansado”, conta o eletricista Sílvio Bento.
“As pessoas olham pra gente e falam que está diferente,
está com o corpo melhor. Hoje eu pedalo em torno de 100
quilômetros por semana, sendo três vezes por semana de
pedalada”, diz Sílvio.
Só que a transformação de obesos e sedentários em pessoas ativas e mais leves não foi exclusividade desses dois.
Aconteceu com muito mais gente. O projeto de mudar o estilo de vida envolveu a cidade inteira. A população de
Jaguariúna, que fica bem pertinho de São Paulo, teve nove meses para provar se isso era possível ou não. Foi um senhor
desafio.
A obesidade aumentou 60% no Brasil nos últimos dez anos. A preocupação com dados como esse fez o educador
físico Márcio Atalla sonhar com a ideia inédita de mobilizar toda uma cidade contra a obesidade e a má alimentação.
O projeto virou também pesquisa científica das Faculdades de Saúde Pública e de Educação Física da USP. O
resultado final foi surpreendente. “Normalmente numa intervenção populacional você consegue mudar 6% da população.
Quando a gente fala de mudança, a gente fala tanto de hábitos alimentares quanto de hábitos de atividade física. Em
Jaguariúna a gente conseguiu mudar 40% da população”, comemora Marcio Atalla, coordenador do projeto Vida de
Saúde.
O pontapé inicial da campanha foi uma caminhada pela cidade, que topou o desafio. Jaguariúna e seus 53 mil
habitantes não seriam mais os mesmos.
Marcio e sua equipe passavam parte da semana na cidade. Foi fundamental treinar médicos, enfermeiros e agentes
de saúde para falarem da importância da atividade física e da boa alimentação em cada consulta, em cada oportunidade.
“Você não se vacina pra não pegar sarampo? Você pode também fazer um programa pra não ter obesidade,
diabetes, hipertensão. A gente vai ter uma expectativa de vida melhor e uma qualidade de vida melhor na terceira idade”,
explica o ex-secretário de Saúde José Cláudio Monteiro.
Em vídeos que os moradores recebiam pela internet, vinham dicas pra mostrar que qualquer um pode se tornar
mais ativo na cidade em que locomotivas a vapor fazem viagens de turismo.
Oficinas ensinaram a comer melhor, botar 70% de produtos in natura no carrinho, diminuir gordura e açúcar.
Funcionou para muita gente. Enquanto o Brasil engordava, os obesos de Jaguariúna perderam em média um quilo e
meio nos nove meses do projeto.
Também com uma diretora de escola como essa, fica mais fácil. “A refeição do segundo intervalo era pão, nós
passamos para fruta. São duas frutas, hoje foi banana e maçã, eles comem e saem satisfeitos, ninguém reclama, ninguém
sente falta de pão, de nada”, contou Áurea Monteiro.
Os resultados que a gente pode ver assim no corpo, nos hábitos e nos sorrisos de tanta gente são o troféu que o
Marcio agora carrega no computador. O consumo de frutas e verduras aumentou 12%; 19% das pessoas aumentaram a
atividade física no lazer e passaram a se movimentar mais até em casa e no trabalho.
O desafio agora é manter as conquistas. Mas o Marcio e Jaguariúna podem exibir para todo mundo o orgulho de
seus bons resultados. “Hoje o custo do sedentarismo no mundo é de US$ 68 bilhões por ano. Ele já não é um problema de
saúde, ele é um problema financeiro, que vai atingir a Previdência também. Então é muito importante que isso seja
tratado como uma política de saúde pública”, diz Marcio.
Fonte: G1
Texto extraído de: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/05/projeto-de-combate-obesidade-mobiliza-cidade-no-interior-de-sp.html
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Veja dicas para analisar os rótulos dos alimentos à venda em todo o país
Os rótulos dos alimentos são elementos essenciais na comunicação entre produtores e consumidores. Saber
interpretá-los é fundamental para identificarmos o que, de fato, estamos comendo e não cairmos nas armadilhas da
indústria alimentícia. Mas as informações contidas nos rótulos não são apresentadas de forma clara, o que exige que
estejamos atentos e bem informados. Assim, listamos algumas orientações importantes: -Os rótulos de alimentos devem
conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: nome do produto, conteúdo líquido, lote, identificação da origem,
lista de ingredientes (para alimentos que possuam dois ou mais ingredientes), prazo de validade, informação nutricional
(também chamada tabela nutricional) e atributos nutricionais complementares, como sinalização de ingredientes
alergênicos (logo após a lista de ingredientes, em caixa alta e negrito).
 Por determinação da Anvisa, a lista de ingredientes apresenta-se em ordem decrescente, ou seja, o primeiro
ingrediente é o presente em maior quantidade no produto e o último, em menor quantidade.
 Produtos com listas de ingredientes longas cheias de nomes difíceis de serem lidos indicam que o produto possui
muitos aditivos químicos, substâncias adicionadas com o intuito de melhorar as características de conservação,
aroma, cor e tudo que faça o produto durar mais.
 Segundo nossa legislação, a quantidade de açúcares pode ou não ser declarada nos produtos e eles ainda podem
aparecer na lista de ingredientes com diversos nomes diferentes.
 Na tabela de informação nutricional, devem ser declarados o valor energético do produto e quantidade de
carboidratos, proteínas, gorduras, fibra alimentar e sódio presentes em uma porção do produto.
 A porção do produto (localizada na parte superior da tabela, logo abaixo do título 'Informação Nutricional'), definida
em peso e medida caseira, merece atenção.
 Na última coluna vertical da tabela nutricional, temos o Percentual de Valores Diários (%VD), um número em
percentual que indica o quanto as calorias e nutrientes presentes na porção do produto representam em relação ao
total que devemos ingerir por dia, considerando uma dieta 2000 calorias.
 Desconfie da alegação '0% gordura trans' na frente da embalagem ou no 0 g de gordura trans na tabela nutricional.
Há uma brecha na legislação que permite ao fabricante colocar zero quando há uma quantidade considerada não
significativa por porção.
 Nossa legislação ainda não define um percentual mínimo de grãos integrais que devem estar presentes em um
produto para que seja denominado integral.
 Alimentos diet são aqueles totalmente isentos ou com quantidades insignificantes de algum nutriente, que
comumente são os açúcares, mas não necessariamente, já que também podem ser alteradas as quantidades de
gorduras, sódio, entre outros. - Produtos light são aqueles que possuem redução de 25% de algum nutriente (açúcar,
gordura ou sódio, por exemplo) ou no valor energético do produto em comparação com o item convencional da
mesma marca.
Fonte: G1
Texto extraído de: http://g1.globo.com/como-sera/noticia/2017/05/veja-dicas-para-analisar-os-rotulos-dos-alimentos-venda-em-todo-o-pais.html

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
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Saúde Digestiva
31.05 - Dia Mundial sem Tabaco
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