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Oficina Nacional da Agenda Integrada
de Saúde Indígena
No período de 24 a 26 de maio de 2017, no Hotel Gran Bittar, em
Brasília/DF, a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição –
CGAN/DAB/SAS/MS participou da Oficina Nacional da Agenda Integrada
de Saúde Indígena.
A oficina contou com a participação de representantes dos 34
Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI, de técnicos da Secretaria
Especial de Saúde Indígena - SESAI e da Secretaria de Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde – SAS/MS.
No dia seguinte, técnicos da Coordenação Geral de Alimentação e
Nutrição - CGAN/DAB reuniram-se com a conselheira Rosana Dividis, da
IBFAN (Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar).
A CGAN colaborou com as discussões sobre a organização da
atenção nutricional para os povos indígenas, Programa Bolsa Família para
os povos indígenas, ações para o enfrentamento do beribéri nos DSEI,
adaptação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil para as equipes
multidisciplinares de saúde indígena, qualificação das informações sobre
VAN no Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena (SIASI) e
implantação da Estratégia de fortificação da alimentação infantil com
micronutrientes em pó – NutriSUS para os 18 DSEI prioritários.
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1ª turma da Oficina de Sistema do
PBF na Saúde
A Equipe de Programas Estratégicos da CGAN/DAB
promoverá no dia 31/05 (quarta-feira) a 1ª turma da Oficina de
Sistema do Programa Bolsa Família - PBF na Saúde.
Participarão da capacitação 30 profissionais dos
municípios dos estados de GO, ES, MG, MT, TO, RR e SP.
A referida oficina será ministrada na sala 4 – térreo no
Bloco Educacional da Fiocruz/Brasília, das 9 ás 17:30 horas.
Esta ação é uma estratégia de apoio à gestão estadual e
municipal do PBF na saúde oferecida pela CGAN/DAB com o
objetivo de apresentar o sistema de Gestão do PBF na Saúde e
as ferramentas disponíveis para facilitar o acompanhamento
das condicionalidades de saúde, o esclarecimento das principais
dificuldades apresentadas na operação do sistema e o
compartilhamento de experiências exitosas na organização do
processo de trabalho para impulsionar o acompanhamento das
condicionalidades.
Ao longo de 2017, serão oferecidas mais sete turmas,
sendo a última em 08/11/17.

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Após a suspeita clínica, vários exames permitem o diagnóstico
da doença celíaca. Um médico deve ser consultado e os exames
podem ser realizados pelo SUS, que dispõe um Protocolo
Clínico
e
Diretrizes
Terapêuticas
da
Doença
Celíaca. http://www.blog.saude.gov.br/cdpbjg

AvanSAS
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição –
CGAN/DAB esteve presente na 3ª Oficina para pactuação da
proposta de Missão, Visão, Valores e Competências Gerenciais
da SAS. A proposta deverá ainda passar pela validação dos
Diretores dos Departamentos e posterior aprovação do
Secretário da Secretaria de Atenção à Saúde.
As oficinas estão sendo conduzidas pela Equipe de
Governança do Projeto de Gestão da SAS – AvanSAS, em
parceria com a FIOCRUZ.

Apesar das fortes dores no corpo, os pacientes com
fibromialgia não devem ficar parados. As atividades físicas são
importantes aliadas ao tratamento e devem ser seguidas
regularmente,
com
a
orientação
de
um
profissional. http://www.blog.saude.gov.br/b463z2
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Oficina Técnica do Plano Nacional de Redução de Açúcar em
Alimentos Industrializados
A primeira oficina técnica aconteceu em São Paulo (SP) no dia 23 de maio e foi organizada pela Associação
Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA), com o apoio da CGAN/DAB/SAS/MS. A Oficina teve como principais
objetivos coletar subsídios para construção do Plano de Redução do Açúcar em Alimentos Industrializados, avançar na
discussão sobre a metodologia de análise de açúcar nas categorias e subcategorias a serem pactuadas, bem como
identificar as principais dificuldades tecnológicas e soluções para redução de açúcar em alimentos industrializados.
Participaram da Oficina representando o setor
produtivo as empresas associadas da ABIA, a Associação
Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não
Alcoólicas (ABIR), a Associação Brasileira das Indústrias de
Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos
Industrializados (ABIMAPI) e Viva Lácteos. A Oficina
também contou com a presença de pesquisadores da
Academia, do Instituto Adolfo Lutz, da ANVISA e da
sociedade civil.
O Plano de Redução de
Açúcar
em
Alimentos
Industrializados
está
em
construção e visa orientar a
elaboração e monitoramento dos
acordos voluntários a serem
assinados entre a ABIA e o MS
para redução do teor de açúcar
em alimentos industrializados.

2ª Oficina Regional sobre Grupos Populacionais Tradicionais e
Específicos (GPTE) no Cadastro Único e Programa Bolsa Família
A CGAN/DAB/SAS/MS participou nos dias 22 e 23 de maio, na cidade de Fortaleza/CE da 2ª Oficina Regional
sobre Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) no Cadastro Único e Programa Bolsa Família realizada
pelo MDSA, no Hotel Luzeiros, no período de 23 a 26 de maio. A oficina contou com a participação de Gestores do PBF
nas áreas de saúde, educação, assistência social e cadastro único, nos estados do Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e
Rio Grande do Norte, representantes de 12 municípios prioritários (por conter grande número de população GPTE) do
estado do Ceará (Beberibe, Cascavel, Caucaia, Crateús, Fortaleza, Icapuí, Jaguaruana, Monsenhor Tabosa, Pacujá,
Santa Quitéria, São Benedito e Tamboril), além de representantes de órgãos atuantes nas politicas para GPTE e gestão
do PBF, como o INCRA, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, CONSEA e CAISAN Estado do Ceará, Coordenadoria
de Políticas Públicas para Igualdade Racial e Caixa Econômica Federal.
Os objetivos da oficina sãoforam a construção de diagnósticos e levantamento de dificuldades/soluções
relativos às condicionalidades e benefícios do Programa Bolsa Família (PBF) para os GPTE, além da criação de
estratégias para busca ativa e melhoria do atendimento das famílias no Cadastro Único e a avanço no planejamento
das ações a serem viabilizadas com utilização dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) Municipal e
Estadual.
Os GPTE priorizados para discussão na oficina foram: indígenas, quilombolas, ciganos, comunidades de terreiro,
extrativistas, ribeirinhos, pescadores, catadores de materiais recicláveis e população em situação de rua.
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Aproximadamente 1.500 municípios já inscritos
no PSE até o momento!
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 sua adesão no endereço
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php
 Todos os municípios podem aderir ao PSE!
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Relembrando..
CGAN produz, em parceria com
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), 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.
https://youtu.be/BYw0EVdQbV8

https://youtu.be/biq3xE3O3Zc

https://youtu.be/4Ql6nOxbyKI
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Projeto estimula solidariedade com hortas em unidades de saúde
Com o objetivo de incentivar a produção
de hortaliças, ervas e temperos visando uma
alimentação saudável, livre de agrotóxicos e
produzida de forma natural, foi criado o projeto
Hortas Comunitárias, nas Unidades de Saúde de São
José dos Campos (SP). A iniciativa tem sido tão
relevante para a região que foi premiada na última
IV Mostra de Experiências de Alimentação e
Nutrição que aconteceu no final de 2016.
O projeto é fundamental para apoiar e
desenvolver a organização de grupos de economia
solidária como forma alternativa de produção de
alimentos destinados às famílias e membros da
comunidade de baixa renda. Os voluntários responsáveis pelo cuidado com a horta também têm direito à produção. A
distribuição dos alimentos ocorre dentro do período adequado para colheita dos gêneros produzidos, priorizando
inicialmente os casos mais vulneráveis tanto em nível social quanto sanitário.
O Projeto de Hortas Comunitárias teve início em fevereiro de 2016 e é o resultado do amadurecimento do
Cultive uma Vida Saudável, trabalho desenvolvido em uma parceria entre o Programa de Nutrição (Secretaria
Municipal de Saúde de São José dos Campos) com a Assessoria de Educação Ambiental (Secretaria de Urbanismo e
Sustentabilidade). Há cerca de 10 anos o Cultive uma Vida Saudável estimula hortas urbanas e em pequenos espaços.
As Unidades de Saúde que fazem parte do projeto recebem um kit com utensílios e equipamentos de
proteção individual, contendo luvas, avental, pá, enxada, enxadinha, colher e garfo de jardineiro, mangueira com 30
metros, rastelo, peneira, regador, tesoura para poda, composteira doméstica e sementes da Secretaria de Saúde
(Programa de Nutrição), com custo aproximado de R$ 400,00, e mudas orgânicas de ervas aromáticas e hortaliças não
convencionais da Assessoria de Educação Ambiental (Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade).
Além do kit, o projeto também oferece treinamento para qualificar os envolvidos na confecção das hortas
nas unidades. No total, 105 voluntários já participaram das capacitações. 21 estabelecimentos, sendo 19 Unidades de
Saúde (47,5% do total, distribuídas em 10 Unidades de Saúde da Família e 09 Unidades Básicas de Saúde) são parte do
Horta Saudável, atualmente.
Para ser beneficiário do projeto, é importante estar dentro dos seguintes
critérios:
- Vulnerabilidade social. As famílias precisam estar vivendo abaixo da linha da pobreza.
Na ausência de cadastramento de famílias abaixo da linha da pobreza, devido ao fato
de receberem alguns benefícios sociais como Bolsa Família, serão priorizadas as
famílias de menor renda per capita;
- Estado nutricional. Presença de desnutrição e/ou excesso de peso em menores de
cinco anos, gestantes e idosos.
- Presença de patologia onde a nutrição faça parte do tratamento.
Mostra de Alimentação e Nutrição
A IV Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição foi organizada pela Coordenação-Geral de
Alimentação e Nutrição (CGAN) do Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems), o Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), e a Associação Brasileira de Nutrição
(Asbran). Teve como foco identificar, valorizar e divulgar as ações exitosas que apontam caminhos possíveis para
concretização do propósito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).
Fonte:
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52623-projeto-estimula-solidariedade-com-hortas-em-unidades-de-saude
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Pesquisa da Fiocruz Minas analisa hábitos saudáveis em Belo
Horizonte
Um estudo da Fiocruz Minas comparou dados coletados nos
últimos dois inquéritos de saúde realizados na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e apontou as mudanças
ocorridas em relação aos hábitos que impactam na saúde. Os
pesquisadores se debruçaram sobre as respostas relacionadas a
tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, alimentação, prática de
atividades físicas, bem como realização de exames preventivos. Ao
todo, foram analisados 26.740 questionários, sendo 13.757
aplicados em 2003 e 12.983 em 2010. Ao fazer a comparação entre
os dois inquéritos, os pesquisadores também dividiram os
entrevistados em dois grupos: conveniados a planos privados e não-conveniados.
“Entre 2003 e 2010, o Brasil vivenciou uma fase de crescimento econômico, e várias inovações sociais foram
implementadas. Nosso intuito foi avaliar em que medida a situação impactou no comportamento das pessoas no que
se refere à saúde, uma vez os hábitos interferem na ocorrência de uma série de doenças, como por exemplo os
problemas crônicos”, explica Estevão Valle, que esteve à frente da pesquisa como doutorando do Programa de PósGraduação em Saúde Coletiva da Fiocruz Minas.
De acordo com a pesquisa, o tabagismo diminuiu, de forma semelhante, tanto entre os conveniados a planos
quanto entre os não-conveniados. A semelhança de resultado entre os dois grupos também ocorreu em relação ao
consumo excessivo de álcool, porém, nesse quesito, os dados são negativos, apontando para um aumento da
prevalência na ingestão de bebidas alcoólicas.
“Isso tem a ver com duas questões: legislação e aceitação por parte da sociedade. No caso do cigarro, há uma
legislação mais restritiva, com a proibição de propagandas e limitações em espaços para fumantes. Já o álcool, além
de não contar com restrições legais, é bem mais aceito pela sociedade. As pessoas não encaram o álcool como uma
droga maléfica como encaram o cigarro”, afirma o pesquisador.
Também em relação ao consumo de legumes, frutas e hortaliças os dados mostram semelhanças de
comportamento, com aumento na ingestão desse tipo de alimento por parte dos integrantes dos dois grupos. Para
Valle, uma das explicações é o crescimento da renda no período analisado.
“A renda das pessoas aumentou, e elas passaram a comer melhor. Soma-se a isso o aumento da escolaridade,
também constatado nesses dois inquéritos, que torna a população mais consciente sobre a importância de se
alimentar de forma adequada”, explica.
Sedentarismo
No que se refere à prática regular de exercícios físicos, o estudo mostrou que, nos dois grupos, houve uma
diminuição na realização dessas atividades. Além disso, aumentou o número de pessoas consideradas sedentárias por
passarem boa parte do dia desenvolvendo tarefas que não exigem movimentação.
“Uma explicação é o próprio contexto urbano, constituído por carros e com poucos espaços apropriados para
prática de atividades. E ainda tem a questão da falta de tempo: quem mora na periferia leva cerca de duas horas para
se deslocar da casa para o trabalho”, comenta.
Um dado que chama a atenção diz respeito à realização de exames preventivos. Segundo a pesquisa, cresceu o
número de pessoas que fizeram mamografias, aferição de colesterol e citologia oncológica de colo de útero, sendo
que esse crescimento foi mais significativo entre as que não têm plano privado.
“Acreditamos que isso tenha relação com as estratégias do Programa de Saúde da Família, que, nesse período
analisado, reforçou a atenção primária. E isso foi feito pelo SUS. Os planos privados focam na urgência e emergência,
dando pouca relevância para a prevenção”, diz Valle.
Para o pesquisador, atuar na prevenção é promover a saúde. “Gasta-se muito com tratamento da doença e
pouco com a prevenção. Há um espaço enorme para trabalhar na prevenção de doenças crônicas e, nesse sentido, as
pesquisas são essenciais”, diz.
Veja o artigo na íntegra.
Fonte:
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52625-pesquisa-da-fiocruz-minas-analisa-habitos-saudaveis-em-belo-horizonte
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Revisão do Guia para Crianças Menores de Dois Anos de Idade
A terceira reunião do Grupo de Acompanhamento do processo de revisão do Guia para Crianças Menores de Dois
Anos de Idade realizou-se no dia 25 de maio de 2017, em Brasília/DF. O objetivo da reunião foi de atualizar o grupo
sobre o processo de revisão do material e de apresentar a estrutura inicial proposta para a nova versão do Guia. O
processo é baseado nas orientações da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e da
Organização Mundial da Saúde e inclui diversas etapas e parceiros.

Videoconferência com RJ
No dia trinta de Maio de 2017, técnicos da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição promoverão uma
videoconferência com o estado do Rio de Janeiro e com alguns municípios da região para discussão da organização das
ações de prevenção e de tratamento do sobrepeso e da obesidade no estado. A proposta é que sejam discutidos os
avanços e desafios para implementação das linhas de cuidado de sobrepeso e obesidade no estado e que os
municípios possam trocar experiências de como têm ocorrido essa organização local.

Combate e Prevenção da Obesidade Infanto Juvenil
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS/MS) foi convidada pelo Deputado Federal Evandro
Roman para participar do lançamento da Frente Parlamentar Mista do Combate e Prevenção da Obesidade Infanto
Juvenil, que ocorrerá na Câmara dos Deputados em Brasília/DF, no dia 30 de Maio de 2017.

Oficina sobre Obesidade Infantil
Em Brasília/DF, no dia primeiro de Junho de 2017, ocorrerá uma Oficina sobre Obesidade Infantil, que terá com
objetivo a identificação de experiências, modelos e recomendações para o cuidado da obesidade infantil na Atenção
Básica, que possam orientar a elaboração de diretrizes oficiais do Ministério da Saúde sobre a temática.

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Suplemento temático da Revista de Saúde Pública sobre doenças crônicas não transmissíveis e inquéritos
populacionais será lançado na Escola de Enfermagem da UFMG
No dia 1⁰ de junho, editores científicos e autores da Revista de Saúde Pública estarão reunidos na Escola de
Enfermagem da UFMG para lançar o suplemento temático “Doenças crônicas não transmissíveis e inquéritos
populacionais”. O evento, que será realizado auditório Maria Sinno, das 13 às 17 horas, contará com a presença de
representantes do Ministério da Saúde, professores da Escola de Enfermagem, da Faculdade de Medicina e
pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), além de pesquisadores de outras importantes universidades
brasileiras. É aberto ao público acadêmico, alunos da Pós-graduação e graduação, profissionais de saúde e gestores. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Cenex da EEUFMG pelo telefone (31) 3409-9831 ou pelo email:
cenex@enf.ufmg.br.
Pesquisadores de várias regiões do Brasil apresentarão resultados inéditos sobre diversos temas como:
depressão e comportamento de saúde em adultos brasileiros, fatores associados ao diabetes; prevalência e fatores
associados com hipertensão arterial; fatores associados à dor crônica na coluna; detecção precoce do câncer de mama
no Brasil; influência familiar no consumo de bebidas açucaradas em crianças menores de dois anos; entre outros.
Os dados são referentes a dois importantes inquéritos: Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) e Vigilância dos
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Os resultados permitem ampliar
o conhecimento do perfil epidemiológico da população brasileira, fornecendo subsídios aos estados e municípios para
o planejamento de ações de promoção de saúde, caracterizando-se como uma ferramenta de vigilância em saúde.
A revista estará disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso
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Espaço dos Estados
Programa Nacional de Suplementação e Vitamina A e Programa Nacional de
Suplementação do Ferro - AC
A Secretaria de Saúde do Acre realizou, no dia
24 de maio, uma oficina de trabalho sobre o
Programa Nacional de Suplementação de Ferro e o
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A
para coordenadores dos programas de municípios das
regiões de saúde do Alto Acre e Baixo Acre.
A oficina teve como objetivo orientar os novos
coordenadores na implementação da suplementação
profilática de prevenção da hipovitaminose A e para
prevenção da anemia.
Além desses coordenadores, também se
contou com a presença de representantes do DISEI do
Alto Rio Purus, Nutricionistas (NASF) dos municípios, Representantes das Áreas Técnicas Estaduais da Criança, Mulher,
Crônicas e Programa Saúde na Escola (Educação).
Fonte:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Secretaria de Saúde do Estado do Acre

Ação do PSE no estado de MG: Dia Mundial Sem Tabaco
Com o objetivo de promover um espaço de discussão e reflexão crítica,
relacionado ao uso do tabaco, a Secretária de Estado de Saúde-MG (SES-MG)
realiza a campanha de mobilização dos profissionais de saúde, gestores e cidadãos
para o Dia Mundial Sem Tabaco.
Nessa campanha alertamos sobre os riscos que o tabaco pode causar
diretamente a saúde da população e os impactos sobre o meio ambiente. A
produção do tabaco resulta em desmatamento de florestas para a queima de
árvores que alimentam os fornos que secam as folhas de tabaco. Para cada 300
cigarros produzidos, 1 árvore é queimada. Além disso, na fumicultura, há
demanda de grandes quantidades de pesticidas e fertilizantes, que podem ser
tóxicos e poluir as águas. O descarte indevido de guimbas gera contaminação das
águas de rios e oceanos, entupimento de bueiros e enchentes nos grandes centros
urbanos. Em matas e florestas, elas trazem risco de incêndios. Conheça a campanha:
www.saude.mg.gov.br/tabagismo
Além da Campanha utilizando as redes sociais e mídias locais, será realizado no dia 01/06 o WebSeminário:
Tabagismo
uma
ameaça
para
o
desenvolvimento.
A
transmissão
ocorrerá
pelo
link http://videos.uaitec.mg.gov.br/aovivo/ a partir das 09:30h. A programação encontra-se no
www.saude.mg.gov.br/tabagismo
As atividades realizadas fazem parte das ações realizadas pelo Programa Saúde na Escola.
Fonte:
Diretoria de Promoção à Saúde
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

POR QUE VOCÊ DEVERIA COMER MAIS FEIJÃO
Sabe aquele feijão que foi sumindo do seu dia a dia? A gente quer falar sobre ele.
Quando foi que ele saiu da mesa? Para alguns, ele sumiu na mudança pra fora da casa dos pais.
Quem tem tempo de cozinhar feijão? É difícil, demorado e, para piorar, não fica igual ao da mãe, da vó,
do restaurante… Ou pode ser o contrário: os filhos saíram de casa, vai dando desânimo de cozinhar feijão.
Pra outros, ele some do cardápio na hora da escolha por uma dieta mais “leve”. Feijão pesa, vou comer
salada.
A gente entende. Mas essa lógica não dá muito certo. E uma grande pesquisa sobre a alimentação
e a saúde da população brasileira, divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde, ilustra bem isso.
Veja que interessante: Mais da metade da população brasileira está acima do peso. O que isso tem a ver
com o feijão? A mesma pesquisa mostra que a população brasileira está comendo menos feijão – ele está
fora do cardápio de quase metade da população.
Tem duas coisas importantes aí.
Padrão alimentar. Já ouviu falar de dieta do mediterrâneo, que ela faz viver mais tempo e brigar
menos com a balança? O arroz e feijão é nossa versão. Isso tem nome: padrão alimentar. É uma dieta
desenhada sob medida pra gente, testada há centenas de anos e que é garantia de alimentação saudável.
Feijão é um alimento rico do ponto de vista nutricional e que tem alto poder de saciedade: quando
você come feijão, você come menos.
É difícil fazer feijão? Olha, difícil não é. Mas demora mesmo. Tem que deixar de molho, cozinhar,
temperar… Não é um processo que dê para fazer a cada refeição. Mas a gente tem a solução: dá para se
planejar, cozinhar uma quantidade maior, congelar em porções individuais e temperar quando
descongelar. Ele fica fresquinho, com gosto de feito na hora.

Fonte: https://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/por-que-voce-deveria-comer-mais-feijao
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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 – 29.05.2017)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744
- 40,05 % de famílias acompanhadas

4.441.313 famílias acompanhadas

Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com mais 3,05 ponto
percentual (p.p.);

- 300.383 gestantes localizadas:

Em relação à estimativa (465.160), estamos com 62,04% de
gestantes localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:

22.175 crianças sem vacina em dia

1149 gestantes sem acesso ao pré-natal

- Municípios:

153 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;

1732 municípios com menos de 30% de famílias acompanhadas;

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

UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Brasil

Resultado parcial 1ª vig/2017 - 29.05.2017
Famílias a serem
Famílias
Percentual de
acompanhadas
acompanhadas
acompanhamento
75.292
30.748
40,84
321.100
144.257
44,93
336.167
199.788
59,43
58.903
14.192
24,09
1.397.540
637.319
45,60
842.248
411.985
48,91
69.257
19.008
27,45
144.348
49.536
34,32
266.901
89.997
33,72
799.863
354.092
44,27
866.142
462.994
53,45
110.787
23.484
21,20
139.629
55.928
40,05
772.645
313.280
40,55
402.640
167.916
41,70
878.649
368.218
41,91
346.898
142.388
41,05
303.386
127.510
42,03
638.494
135.961
21,29
276.539
102.863
37,20
79.229
26.628
33,61
40.802
11.955
29,30
301.781
78.848
26,13
99.989
36.864
36,87
216.903
109.047
50,27
1.195.382
277.967
23,25
107.230
48.540
45,27
11.088.744
4.441.313
40,05

Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial
de 29/05/2017
- 796.884 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com
vitamina A, o que representa 12,61% da meta de crianças de 6 a
59 meses.
- Em comparação com maio de 2016, estamos com menos cerca
495.784 crianças de 6 a 59 meses suplementadas e menos 9
pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (12,61%):
BA, CE, DF, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SP.

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia
29/05/2017 por Unidade Federativa.

Meta
crianças 6 59 meses

Crianças 6 - 59
meses
suplementadas

Cobertura

AC

60.907

10.851

17,82

AL

209.910

36.184

17,24

AM

291.048

40.262

13,83

AP

55.682

11.659

20,94

BA

813.880

71.989

8,85

CE

501.780

44.137

8,80

DF

101.332

11.979

11,82

ES

97.441

13.090

13,43

GO

223.404

32.252

14,44

MA

493.617

63.115

12,79

MG

251.962

76.004

30,16

MS

74.890

16.991

22,69

MT

117.020

28.102

24,01

PA

580.483

57.658

9,93

PB

223.325

40.921

18,32

PE

522.713

56.864

10,88

PI

190.877

34.167

17,90

PR

107.169

5.757

5,37

RJ

194.320

5.551

2,86

RN

183.396

39.927

21,77

RO

99.072

12.388

12,50

RR

37.739

4.751

12,59

RS

94.253

991

1,05

SC

22.786

5.728

25,14

SE

131.685

23.071

17,52

SP

545.273

22.549

4,14

UF

TO

95.731

29.946

31,28

Brasil

6.321.695

796.884

12,61
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Saiu na Mídia

Governo visa melhorar a alimentação e frear a obesidade até 2019
Esta semana, o Brasil se tornou o primeiro país a formalizar compromissos específicos com a Década da
Nutrição, proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em abril do ano passado para reforçar, entre outros
tópicos, a importância do combate à obesidade. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante
uma assembleia que reúne anualmente representantes de 194 países membros da Organização Mundial da Saúde
(OMS).
Inicialmente, três metas envolvendo adultos brasileiros foram traçadas para os
próximos dois anos. São elas: deter o crescimento do número de obesos (estimado em
30 milhões hoje em dia), reduzir o consumo regular de refrigerantes e sucos artificiais
em pelo menos 30% e aumentar o de frutas e hortaliças em ao menos 17%.
Segundo o ministro, diversas iniciativas serão implementadas para atingir os
objetivos estabelecidos. O governo almeja, por exemplo, diminuir o preço de
alimentos frescos e incentivar a agricultura familiar com crédito e aquisição de
produtos. Haverá ainda concessão de benefícios para que pessoas de baixa renda tenham acesso a esses vegetais.
Campanhas de conscientização relacionadas à prática de atividade física e amamentação serão lançadas
paralelamente.
Itens processados, por sua vez, chegarão às gôndolas do supermercado com menos sal e açúcar, sendo que a
quantidade do segundo aparecerá em destaque na embalagem. Eles também perderão espaço nas escolas públicas,
onde refeições mais saudáveis serão oferecidas, assim como materiais de educação nutricional.
Fonte:
http://saude.abril.com.br/alimentacao/governo-visa-melhorar-a-alimentacao-e-frear-a-obesidade-ate-2019/

Países discutem medidas de combate às DCNT
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) representaram 70% das mortes
globais em 2015, sendo que três quartos dessas mortes ocorreram em países de baixa e
média renda. As DCNTs são uma epidemia silenciosa de morte prematura e evitável e
podem estar associadas a outras doenças como câncer, diabetes, doenças cardíacas,
doenças pulmonares crônicas e distúrbios mentais e neurológicos. Os principais fatores de risco para as DCNTs - as
dietas pouco saudáveis, o consumo de álcool e tabaco, sedentarismo e determinantes ambientais, como a poluição do
ar – são transmitidos por ambientes não saudáveis. Esses ambientes se dão a partir de determinantes comerciais,
desalinhados às políticas públicas de agricultura, comércio, educação, energia, saúde, finanças, comércio e segurança
social; e são exacerbadas por determinantes sociais, incluindo pobreza e desigualdade.
Em 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou as DCNT como um desafio global de saúde e
desenvolvimento. Em 2018, os líderes mundiais voltarão às Nações Unidas para analisar o progresso das DCNT. Até a
data, estes progressos foram considerados insuficientes para cumprir os compromissos assumidos pelos Estados
Membros, que visavam reduzir em 25% a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis até 2025.
Um “menu” de intervenções eficazes contra as DCNT - o "Apêndice III"
Com o objetivo de guiar os Governos, em particular os países com recursos limitados e altos encargos com as
DCNTs, na seleção de políticas públicas de baixo custo e alta efetividade, a Assembleia Mundial da Saúde (WHA)
aprovou um documento chamado "Apêndice III", como parte do Plano Mundial de Saúde da OMS, para controle das
DCNT, em 2013. Apesar do seu nome oficial despretensioso (mais conhecido como "Best Buys" da OMS para as DCNT),
o Apêndice III é o principal documento técnico utilizado pelos países para elaborar planos e políticas nacionais de
DCNT. Ele fornece aos tomadores de decisão um “menu” de opções de políticas baseadas em evidências e
intervenções com boa relação custo-benefício. Desde 2013, os Estados-Membros estabeleceram que o documento
deveria ser atualizado para refletir a evolução das provas científicas e a relação custo-eficácia das intervenções ao
longo do tempo. Como resultado, a Assembleia Mundial da Saúde está atualmente discutindo o endosso da segunda
edição do Apêndice III. Esta versão atualizada reflete as mais recentes evidências, por exemplo, a tributação das
bebidas açucarada para prevenir o excesso de peso e a obesidade.
Leia a matéria na íntegra:
https://www.ideiasnamesa.unb.br/index.php?r=noticia/view&id=2477
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“Guerra ao açúcar” ganha força no mundo e afeta demanda
A “guerra ao açúcar” realizada por governos e consumidores para combater problemas de saúde pública como a
diabetes está desacelerando o crescimento na demanda global, o que, junto a outros fatores, pode sinalizar uma
mudança fundamental no consumo à frente.
O consumo pode crescer no ritmo mais lento em sete anos no ciclo 2017/18, segundo o grupo de análise Platts
Kingsman. O grupo prevê alta de 1,04 por cento, quase metade do crescimento médio de cerca de 2 por cento ao ano
ao longo da última década. “O consumo está no geral estagnando em países desenvolvidos”, disse Tom McNeill,
diretor no grupo de análise de commodities Green Pool, à Reuters.
A queda no consumo em mercados mais conscientes sobre questões de saúde tem sido exacerbada por preços
mais altos e pelo uso de produtos alternativos, como xarope de milho rico em frutose, em países em desenvolvimento,
que levaram a um déficit anteriormente. Combinado à demanda mais fraca de fabricantes de alimentos e bebidas
globalmente, isso poderia representar uma mudança fundamental no consumo global, segundo a Tropical Research
Services (TRS).
“Então pode ser que a verdadeira taxa de tendência de longo prazo do crescimento da demanda global por
açúcar tenha mudado e esteja mais baixa agora”, disse o grupo em relatório de 7 de maio. Ao menos 17 países e uma
série de cidades dos Estados Unidos adicionaram um imposto extra sobre bebidas adoçadas. Outros 11 países estão
implementando ou avaliando taxas similares.
Muitos estão indo além: a França aliou o imposto a medidas como a proibição de máquinas de vendas
automáticas em escolas. No ano passado, o Chile introduziu rótulos pretos de alerta em alimentos com alto nível de
açúcar, sal e gordura. O México é outro exemplo. Com um em cada três adultos afetados por obesidade, o país
implementou em 2014 um imposto sobre refrigerantes adoçados.
“Há um crescente entendimento sobre a necessidade de controlar a ingestão de açúcares… em políticas
públicas e na cultura em geral”, disse Francesco Branca, diretor de nutrição para saúde e desenvolvimento da
Organização Mundial da Saúde (OMS). “Com a obesidade e a diabetes se espalhando muito rápido, estão tentando
fazer algo sobre isso desde cedo.”
A queda no ritmo do crescimento global está somando a preocupações de que o mercado mundial de açúcar
está a caminho de um excedente em 2017/18, após dois déficits consecutivos. Isso também poderia limitar planos
ambiciosos da União Europeia de aumentar acentuadamente a produção em 2017/18 em um esforço para voltar a ser
um exportador líquido, após encerrar subsídios e limites sobre exportações em outubro.
Leia a matéria na íntegra:
http://exame.abril.com.br/economia/guerra-ao-acucar-ganha-forca-no-mundo-e-afeta-demanda/
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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

