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No último dia 01 de junho, a CGAN realizou Oficina de Prevenção e
Tratamento da Obesidade Infantil na Organização Pan-Americana de Saúde –
OPAS Brasil. O objetivo da oficina foi identificar experiências, modelos e
recomendações para o cuidado da obesidade infantil na atenção básica, que
pudessem orientar a elaboração de diretrizes oficiais do Ministério da Saúde.
Estiveram presentes especialistas da área acadêmica, representantes do
DAB, da Rede Nutri, do CONSEA, da OPAS, da CGAN, da SES-DF e um
representante de cada um dos três municípios identificados (Marília/SP,
Porto Alegre/RS e Campina Grande-PB) a partir das experiências relatadas na
publicação Perspectivas e desafios no cuidado às pessoas com obesidade no
SUS: resultado do laboratório de inovação no manejo da obesidade nas Redes
de Atenção à Saúde para apresentarem suas experiências sobre tratamento
da obesidade infantil. A partir das experiências apresentadas, o grupo teve o
papel de discutir sobre três grandes temas: quais evidências existem sobre
efetividade das ações para tratamento da obesidade? Qual o papel da
atenção básica na prevenção e tratamento da obesidade infantil? Quais as
demandas de formação e educação permanente?
No período da manhã, a CGAN apresentou o contexto e informações
para subsidiar as discussões ao longo do dia. Logo em seguida os municípios
apresentaram suas experiências: representante de Porto Alegre mostrou
como as escolas e Atenção Básica estão articuladas com atenção
especializada, inclusive por meio de protocolo de regulação; a representante
de Marília apresentou as ações e estruturação do cuidado no âmbito do
Centro de Atendimento à Obesidade Infantil de Marília; a representante de
Campina Grande compartilhou experiência do Centro de Obesidade Infantil.
No período da tarde, a SES-DF apresentou proposta de reorganização da
Atenção Básica no DF, relato do processo de formação realizado com
profissionais da Atenção Básica e a proposta de protocolo de cuidado à
obesidade, seguindo com o compartilhamento das especialistas sobre as
evidências científicas existentes sobre o tema.

.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Facebook
Ir regularmente a um médico com o objetivo de descobrir e
tratar doenças como diabetes e a hipertensão arterial é
claramente benéfico, e reduz não só o Infarto como o derrame
e outras doenças graves, como a dos rins - que podem levar a
necessidade de diálise. http://www.blog.saude.gov.br/xwu6qv
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Após as apresentações, ficou evidente que, para o cuidado
efetivo da obesidade infantil, é fundamental que haja um
acompanhamento frequente; atenção multiprofissional –
abrangendo os diferentes equipamentos disponíveis no
território; abordagem de temas como alimentação saudável,
atividade física, mudança de comportamento e transtornos
psicológicos, sempre considerando os múltiplos determinantes
da obesidade, bem como o complexo contexto social e
ambiental no qual a criança e família estão inseridos. Foi
sugerido que o Ministério da Saúde propusesse diretrizes e
recomendações para o tratamento da obesidade infantil a partir
das evidências existentes, facilitando a organização dos estados
e municípios no planejamento das ações. Quanto à formação,
ficou evidente a necessidade de maior qualificação das equipes
da atenção básica para diagnóstico e abordagens para o cuidado
às crianças obesas, de forma a garantir que a atenção básica
seja resolutiva para este problema tão prevalente entre as
crianças.

Frente reúne 200 parlamentares do
Congresso para reforçar luta contra
obesidade

Twitter
@minsaude Você sabia que + de 30% das crianças menores de
2 anos consomem refrigerante? (PNS 2013)
https://goo.gl/jMhB1i

A criação de uma regulação nacional da publicidade de
alimentos para crianças e adolescentes é uma das principais
demandas do setor de saúde, nutrição e segurança alimentar, para
enfrentar a epidemia de sobrepeso e obesidade que afeta o Brasil,
afirmou nesta terça-feira (30), Michele Lessa de Oliveira,
coordenadora-geral de Alimentos e Nutrição do Ministério da
Saúde. Ela defendeu também a revisão das regras de rotulagem de
produtos alimentícios e uma lei federal que regule a oferta de
alimentos ultraprocessados nas escolas.
As afirmações foram feitas na Câmara dos Deputados, em
Brasília, durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista de
Combate e Prevenção da Obesidade Infanto-Juvenil, que reúne
cerca de 200 parlamentares, entre senadores e deputados. Michele
afirmou que o governo gasta meio bilhão de reais por ano com
obesidade no Sistema Único de Saúde (SUS). Apenas os
atendimentos ambulatoriais e de internação de jovens de 12 a 17
anos por diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares e com
cirurgias bariátricas somaram R$ 126,4 milhões de 2010 a maio de
2016.
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Para Michele, a entrada do Poder Legislativo nessa batalha traz nova força à luta que já vem sendo travada por meio
do Ministério da Saúde. O governo federal tem lançado publicações, campanhas e aplicativos para estimular a adoção de
alimentação saudável e a prática de atividades físicas.
O Programa Academia da Saúde já conta com quatro mil polos, instalados em 1.700 municípios. E o Programa Saúde
na Escola está sendo implantado em 78 mil estabelecimentos de ensino, em 4.787 municípios. Tem sido feita ainda uma
pactuação com os fabricantes para a redução do sal e do açúcar em alimentos processados. “Mas o apoio dos
parlamentares é essencial para avançarmos em leis nacionais, especialmente em questões como regulação da publicidade
infantil e da rotulagem”, explicou a coordenadora.
“Hoje os pesquisadores apontam a influência de fatores sociais e ambientais no desenvolvimento da obesidade – e
não apenas da genética. Por isso, há necessidade de ações regulatórias de Estado. É preciso romper com a lógica de
ambientes que favorecem o consumo de alimentos não-saudáveis. E o momento é propício à conjugação de esforços:
estamos na Década da Ação sobre a Nutrição da ONU e o Brasil tornou-se o primeiro país a se comprometer formalmente
com metas específicas para essa década”, completou.
Onze estados brasileiros já dispõem de leis que restringem a oferta de alimentos ultraprocessados nas escolas. Além
disso, reforçou Michele, está em análise proposta de medida provisória que dispõem sobre a comercialização, propaganda,
publicidade e promoção comercial de alimentos, preparações e bebidas ultraprocessadas em escolas públicas e privadas,
em âmbito nacional. “É essa lei que precisamos agora”, acrescentou.
Vale lembrar que os cerca de dois mil participantes da IV Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada
em 2011 pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) em Salvador (BA), incluíram entre as propostas
aprovadas no relatório final do encontro “assegurar a efetiva implementação do Plano Intersetorial para Prevenção e
Controle da Obesidade, elaborado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), garantindo a
destinação dos recursos financeiros necessários”. O plano contém recomendações para os estados e municípios.

Frentes de combate
O deputado Evandro Roman (PSD), doutor em Educação Física e ex-secretário de Esporte e Turismo do Paraná, é o
presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate e Prevenção da Obesidade Infanto-juvenil. No lançamento do bloco
parlamentar, ele defendeu a importância de atacar as diversas frentes de combate à obesidade, como a alimentação
adequada e saudável, a atividade física e até mesmo o sono. “O sono regulariza todos os nossos hormônios e nos recupera
dos desgastes do dia”, ressaltou Roman.
Para falar sobre a importância do sono na questão da obesidade, o deputado convidou para o evento o diretorexecutivo da Associação Brasileira do Sono (Absono), César Augusto de Almeida. “A privação do sono pode acarretar
diversas manifestações físicas e psicológicas indesejáveis. A privação do sono eleva o risco cardíaco, leva ao aumento de
peso, déficit de atenção, instabilidades de humor, envelhecimento precoce e muitas outras complicações. Dormir bem é tão
importante para o organismo como se alimentar bem”, enfatizou o diretor da Absono.
Já o presidente do Conselho Federal de Educação Física (Sistema Confef/Crefs), Jorge Steinhilber, enfatizou a
necessidade de integrar as diversas iniciativas dos três Poderes no combate à questão da obesidade. “O lançamento de uma
frente parlamentar permite a criação de um mecanismo para conjugar os esforços das diversas pastas, ações e projetos que
visam combater uma situação com hoje temos no país, em que 17,1% dos adolescentes estão com sobrepeso, segundo o
Ministério da Saúde. A obesidade é um grande desafio de saúde pública”, completou.
Fonte: Ascom/Consea.
Disponível
em:
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/frente-reune-200-parlamentares-do-congresso-para-reforcar-luta-contraobesidade

Depois de alguns estudos sobre a taxação de bebidas açucaradas, a Organização Mundial da
Saúde publicou documentos que recomendam aos países que aumentem impostos para
que essas bebidas fiquem 20% mais caras para o consumidor. Francine Lima, do canal Do
Campo à Mesa, aborda o assunto neste vídeo ao lado. Clique na imagem para assistir.
Acesse as atuais recomendações da OMS para conhecer mais:
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_27-en.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250131/1/9789241511247-eng.pdf?ua=1
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Inscrições abertas para curso sobre doenças Crônicas não
Transmissíveis
Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para o curso Ações de Vigilância e Prevenção de Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) oferecido pela Universidade Federal do Maranhão, em parceria com a Secretaria
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), para profissionais de saúde.
O curso faz parte da formação em Vigilância em Saúde, projeto de qualificação que promove saberes referentes
ao modelo de Vigilância em Saúde centrado na pessoa, família e comunidade, considerando particularidades culturais,
de gênero e níveis de diversidade da população.
Com carga horária de 30h, o objetivo é fazer com que o aluno seja capaz de reconhecer as ações de vigilância
em saúde no contexto da Política Nacional de Promoção da Saúde. Todo o material do curso foi construído a partir de
situações de aprendizagem que oportunizam a reflexão crítica acerca da situação das DCNT no Brasil e na localidade
onde os alunos se inserem.
Texto: UNA-SUS;
Fonte: Comunicação Interna/ASCOM/GM/MS;

Seminário Conflito de Interesses em Alimentação e Nutrição:
Cenários e Perspectivas
O Núcleo Interdisciplinar de Prevenção de Doenças Crônicas na Infância da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS,
juntamente com a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, organizaram o Seminário Conflito de Interesses em
Alimentação e Nutrição: Cenários e Perspectivas, que ocorreu no dia 17 de maio na UFRGS.
Durante o evento foram abordados os conflitos na formação de profissionais da área da saúde, na geração de
conhecimentos, na formulação de políticas públicas e nas estratégias de comunicação, que muitas vezes confundem a
opinião pública e interferem no bem-estar e saúde da população, embora muitas vezes não se tenha a dimensão da
sua relevância. Além de estratégias de como prevenir e superar esses conflitos no âmbito da universidade.
Assista aos debates realizados na parte da manhã: https://www.youtube.com/watch?v=fQ74lKjf1nQ
 Por que precisamos discutir conflito de interesse em Alimentação e Nutrição?
 Práticas corporativas e conflito de interesses na produção e difusão de conhecimento e na formação de
profissionais de saúde
E aos debates realizados na parte da tarde: https://www.youtube.com/watch?v=AqvJ6wLsUlc
 Participação do setor privado na formulação de políticas públicas: problematizando essas práticas
 Conflito de interesses em estratégias de comunicação
 Caminhos para prevenir, lidar e superar conflito de interesses na relação público-privada no âmbito da
universidade
Sobre Conflito de Interesses
O debate sobre Conflito de Interesses em Alimentação e Nutrição é relativamente recente, tendo se
intensificado nos últimos dez anos.
O setor privado visa lucro. O interesse público, em condições democráticas e de transparência, deve se
expressar em políticas públicas, que são os mecanismos legais de proteção e garantia de direitos. Na área da
alimentação e nutrição, as ações das grandes corporações caracterizam-se por ações que comprometem a segurança
alimentar e nutricional da população e a soberania alimentar do país. Essas indústrias transnacionais produzem
alimentos ultraprocessados, comercializados em escala mundial, com a utilização de estratégias de publicidade para
ampliar a venda e, consequentemente, o excesso de propaganda destes produtos, associado à conveniência e ao
baixo custo, têm induzido seu consumo elevado e influenciado a crescente prevalência de obesidade e outras doenças
crônicas. E esses conflitos de interesses precisam ser conhecidos e debatidos com transparência, não apenas pelos
que atuam na área específica da nutrição e alimentação, dentro das universidades, onde são formados os profissionais
e são realizadas pesquisas e gerados conhecimentos, mas também pelos gestores, que constroem políticas públicas,
que afetam a vida da sociedade (nós), como um todo.
Fonte: RedeNutri.
Disponível em: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=2260
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Aproximadamente 2000 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 nº 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.
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Relembrando...
A CGAN e a Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) produziram vídeos
educativos sobre alimentação saudável nas
escolas. Voltados para profissionais de
saúde e de educação, o material busca
proporcionar e promover a ampliação da
discussão sobre alimentação saudável no
ambiente escolar.
Clique nas imagens para acessar os vídeos:
Caminhos da Comida

Nico e o Tubérculo

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!

Sem Cantina!
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II Reunião do Comitê Técnico de Perdas e
Desperdícios de Alimentos
A segunda reunião ordinária do Comitê Técnico aconteceu no dia
01 de junho e foi organizada pela Secretaria-Executiva da Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN). Ao todo
estão programadas quatro reuniões ordinárias.
Participaram da segunda reunião os membros do Comitê e
convidados: FAO BRASIL, EMBRAPA, MDSA, SAVE FOOD BRASIL, IBGE,
SESC, ABRACEN, ANVISA, MF, MMA, MS, FNDE, CONAB, MP, MI e
CONSEA. A CGAN é membro do Comitê representando o Ministério da
Saúde.
O Comitê Técnico de Perdas e Desperdícios foi instituído pela
Resolução nº 03/2017 da CAISAN e tem como objetivos: i) Elaborar uma
estratégia de atuação do governo e da sociedade civil na temática da
perda e desperdício de alimentos; ii) Propor um alinhamento estratégico
de ações na temática de perdas e desperdício de alimentos; e iii) Delinear
diretrizes para a elaboração de um diagnóstico de perdas e desperdício
de alimentos no Brasil.
A criação do Comitê no âmbito da CAISAN tem a finalidade de
organizar esta agenda no Brasil. A região da América Latina e Caribe
assumiu o compromisso de reduzir à metade o desperdício per capita e as
perdas de alimentos até 2025, em consonância com o Plano de Segurança
Alimentar, Nutrição e Erradicação da Fome da Comunidade de Estados
Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) 2025 e com a meta global da
Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Também há uma iniciativa no II Plano Nacional de SAN (2016-2019) sobre
este tema.
A agenda possui alguns desafios, como a dificuldade em se ter uma
metodologia adequada para obtenção do quantitativo exato das perdas e
é necessário acompanhamento das iniciativas legislativas na Câmara e no
Senado que possuem relação com o tema.
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Relembrando..
Contribuição dos Nasf para a atenção
nutricional
Está disponível no Portal do Departamento
de Atenção Básica do Ministério da Saúde, o
material “Contribuição dos NASF para a
Atenção nutricional”. Acesse já!

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 à alimentação e
nutrição no SUS e à promoção da saúde,
descrevendo seus objetivos, as referências
legais, os documentos de apoio, os cursos
relacionados e os sistemas de informações
vinculados.

Acesse aqui o documento Gestão Municipal
das Políticas de Alimentação e Nutrição e
de Promoção da Saúde na Atenção Básica
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Está disponível o arquivo complementar com a relação de mulheres
beneficiárias do Programa Bolsa Família maiores de sete anos
Desde o dia 08 de fevereiro, o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde ficou disponível para
inclusão do acompanhamento das condicionalidades de aproximadamente 11 milhões de famílias beneficiárias do PBF
referente à 1ª vigência de 2017. A cada início de vigência, o Ministério da Saúde disponibiliza a relação das famílias
beneficiárias para acompanhamento pela saúde no período. Esta relação é construída pelo Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS).
Na 1ª vigência de 2017, utilizaram-se como referência as informações do Cadastro Único do mês de dezembro
de 2016 e as informações da folha de pagamento de janeiro de 2017. Portanto, na atual vigência, as famílias
beneficiárias que não estavam na folha de pagamento do mês de janeiro, não vieram listadas no arquivo do MDS e,
portanto, não apareceram para acompanhamento no sistema no início da vigência.
Com o objetivo de contribuir para o registro do acompanhamento de saúde das gestantes, o Ministério da
Saúde passou a disponibilizar no sistema a relação das mulheres beneficiárias do PBF com idade superior a 7 anos que
não estavam no arquivo inicial. Esta atualização é realizada no meio da vigência por meio do arquivo complementar.
Nesta 1ª vigência de 2017, o arquivo complementar foi disponibilizado no dia 31 de maio e contempla as informações
de 396.169 mulheres beneficiárias do PBF constantes na folha de pagamento do mês de março e as informações do
Cadastro Único atualizadas até fevereiro de 2017.
Ressalta-se que tais mulheres beneficiárias são de acompanhamento não obrigatório, no entanto, se forem
acompanhadas contarão para fins de cálculo de cobertura do município no final da vigência. Caso o município não
tenha encontrado alguma gestante no Sistema de Gestão do PBF na Saúde, poderá identificá-la após a atualização da
lista de famílias do arquivo complementar.
Para realizar a busca ativa das gestantes do arquivo complementar, o gestor deverá acessar o Sistema de
Gestão do PBF na Saúde, na opção "Mapa de Acompanhamento" - "Mapa de Famílias com mulheres vindas no arquivo
complementar". Neste mapa, haverá a relação das mulheres beneficiárias do PBF com idade superior a sete anos que
não estavam no arquivo do início da vigência. Informamos ainda que o prazo para registro do acompanhamento das
condicionalidades referente à 1ª vigência do PBF na Saúde será encerrado no dia 30/06/2017, sem prorrogação.
Para maiores esclarecimentos, envie e-mail para bfasaude@saude.gov.br

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Um estudo publicado em maio desse ano pelo periódico The Lancet – Public Health avaliou a relação entre os
gastos com serviços hospitalares e o índice de massa corporal em mulheres inglesas. Os achados demonstram
associação positiva entre o excesso de peso e o aumento das despesas hospitalares, sendo as cirurgias de joelho e o
diabetes as principais responsáveis pelos gastos com saúde nessa população. Os autores discutem sobre impacto
financeiro que o excesso de peso confere à saúde pública e reforçam a necessidade de politicas e ações de combate à
incidência de doenças crônicas não transmissíveis.
LEIA MAIS:
→
The costs of overweight
→
Hospital costs in relation to body-mass index in 1·1 million women in England: a
prospective cohort study
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Espaço dos Estados

São Caetano anuncia criação de centro de obesidade
A prefeitura de São Caetano anunciou ontem a criação de Centro Municipal de Obesidade e Distúrbios
Metabólicos. Trata-se de uma equipe multidisciplinar formada por endocrinologista, clínico geral, cardiologista,
nutricionista, psicólogo e assistente social, a qual será responsável por gerenciar as políticas públicas relacionadas à
obesidade no município. A ideia é que este centro acompanhe os pacientes antes, durante e depois dos processos de
colocação de balão intragástrico e da cirurgia de endoscopia bariátrica. A sede onde o grupo trabalhará deve ser
escolhida na próxima semana entre três locais avaliados pela Prefeitura. A previsão é a de que o espaço esteja em
funcionamento no início de julho. O anúncio foi feito no recém-inaugurado Centro de Endoscopia Dr. Odair Manzini,
no Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido. O equipamento realizou ontem o primeiro procedimento de
endoscopia bariátrica, voltado a pacientes obesos – no Brasil foram realizados oito métodos deste tipo, todos sob a
responsabilidade da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC).
A Prefeitura de São Caetano prevê que sejam feitas, mensalmente, 22 cirurgias a partir de julho. A ideia é
reavaliar a atual demanda de 190 pacientes para direcionar o público aos procedimentos adequados. Na rede privada,
o custo médio para a realização da cirurgia bariátrica endoscópica varia de R$ 35 mil a R$ 40 mil, já o balão
intragástrico custa R$ 10 mil. Na rede municipal de São Caetano o custo será zero. Os procedimentos são
acompanhados e feitos pelo corpo técnico da disciplina de Cirurgia de Aparelho Digestivo da FMABC.
O encaminhamento de pacientes será feito por endocrinologistas da rede municipal. “A expectativa é não
somente ter a fila andando, mas um núcleo especial, um espaço que vai suportar todas as especialidades que tratam
do paciente obeso com a novidade da endoscopia bariátrica e a retomada das cirurgias”, reforçou João Auricchio, o
prefeito da cidade.
Fonte: DGABC - Por Matheus Angioleto;
Disponível em: http://www.dgabc.com.br/Noticia/2687689/sao-caetano-anuncia-criacao-de-centro-de-obesidade

Ministério da Saúde monitora atendimento de pacientes com
doença falciforme no RN
Técnicos do Ministério da Saúde estão em Natal, desde o dia 31, para
monitorar o fluxo de atendimento aos pacientes com doença falciforme no Rio
Grande do Norte. O objetivo é apoiar a implantação de uma Política Estadual de
Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme. A equipe se reuniu com
representantes da Coordenadoria de Hospitais (Cohur), Subcoordenadoria de
Informação, Educação e Comunicação (Siec), Atenção à Saúde (SUAS), Área
Técnica de Saúde da Criança, Associação das Pessoas Portadoras de Anemia
Falciforme (APPAF), além de membros dos órgãos envolvidos na assistência,
como Hemonorte, Laboratório Central (Lacen) e Unidade Central de Agentes
Terapêuticos. Em seguida, visitaram o Hemonorte e Lacen para identificar os
possíveis problemas na assistência e sugerir melhorias.
No dia 1º de junho, ficou estabelecida a criação de um grupo de trabalho para construir a linha de cuidado às
pessoas com doença falciforme, em que será institucionalizado um fluxo de atendimento – desde a triagem neonatal,
com a Rede Cegonha, até a Rede de Urgência e Emergência – com as devidas pactuações com os municípios.
Ainda, segundo a programação, os técnicos farão visitas aos serviços para verificar os processos da triagem
neonatal, que diagnostica traços de anemia falciforme nos bebês, que passam a ser acompanhados pelo Hemonorte.
De acordo com dados apresentados, no Rio Grande do Norte, 240 pessoas são acompanhadas regularmente.
O Ministério da Saúde também disponibilizará cursos à distância (EaD) para apoiar na formação e capacitação
de técnicos para coleta de exames específicos, além de apoiar ações por meio de videoconferências.
Fonte: Blog da Saúde - João Bosco de Araújo.
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/52653-ministerio-da-saude-monitora-atendimento-de-pacientes-com-doenca-falciforme-no-rn
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
Conheça o Novo Guia Alimentar para a População Brasileira
Qual é a definição do Guia?

O Guia Alimentar é um documento oficial, lançado pelo Ministério da
Saúde, que aborda os conceitos e recomendações de uma alimentação
saudável para a população brasileira. Sendo assim, um instrumento para a
educação nutricional e alimentar no Sistema Único de Saúde (SUS) e,
possivelmente, em outros setores também. O principal objetivo do guia é
promover a saúde das famílias, pessoas, da sociedade brasileira, por meio de
um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação. Sabe-se
atualmente que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são um dos
maiores problemas de saúde pública.
Como ele é dividido?

O guia é dividido em cinco capítulos, para facilitar a compreensão e leitura. Cada capítulo aborda um
tema, todos relacionados à prática de uma alimentação saudável. Por exemplo, o capítulo 1 fala sobre os
princípios que nortearam sua elaboração, já o capítulo 4, traz orientações sobre o ato de comer e fatores que
influenciam o aproveitamento dos alimentos.
Ele também aborda recomendações sobre escolhas de alimentos, qual tipo escolher, informações de
como preparar as refeições e incentiva a prática de cozinhar. Além disso, mostra sugestões para enfrentar os
obstáculos diários para manter uma alimentação mais saudável.
Ele ressalta a importância de uma alimentação baseada em alimentos in natura/frescos (como frutas e
legumes) e minimamente processados (farinha de mandioca). E recomenda a diminuição dos alimentos
processados (sardinha enlatada) e evitar os ultraprocessados (como macarrão instantâneo).
Os óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos extraídos de alimentos in natura por processos, como
prensagem. São ingredientes culinários utilizados para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações.
Porém, o guia ressalta a utilização de forma moderada destes ingredientes.
O Guia é finalizado com todas suas recomendações descritas de forma sintetizadas com o tema: “Dez
passos para uma alimentação adequada e saudável”. Além disso, é um documento muito importante para se
conhecer informações sobre uma alimentação acessível e saudável. Uma leitura muito produtiva para sanar
dúvidas e conhecer melhor os alimentos.
Os profissionais de saúde, médicos e nutricionistas podem e devem orientar no sentido de uma
alimentação baseada em escolhas saudáveis. Muito mais que simplesmente uma alimentação saudável, o estilo
de vida escolhido deve ser incorporado de ampla prática de atividade física, desde o simples caminhar, passando
pela prática de exercícios mais direcionados e esportes, até o apoio de profissionais capacitados em educação
física.
Por fim, o bom senso deve imperar, os radicalismos das dietas sem rigor científico e o guia alimentar
estão nos opostos do certo e do incorreto. Direcione a sua vida no sentido das escolhas corretas, reduza o seu
stress e monte o seu cardápio de vida.
Fonte: Adaptado de Veja OnLine
Acesse a reportagem completa: http://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/conheca-o-novo-guia-alimentar-para-a-populacao-brasileira/

Você tem ou teve dúvidas ou
dificuldades relacionadas à
introdução alimentar? A chef Rita
Lobo está fazendo uma pesquisa
sobre o assunto. Mande suas
questões nas páginas das redes
sociais:
Instagram:
https://www.instagram.com/p/BUxLovVDrgu/?takenby=ritalobo

Facebook:
https://www.facebook.com/RitaLobo0/photos/a.25481
7667955793.45490.250029921767901/1126262377477980/
?type=3&theater
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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 – 02.06.2017)

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744
- 46,57 % de famílias acompanhadas
1.
5.163.646 famílias acompanhadas
2.
Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 6,58 ponto
percentual (p.p.);
- 330.040 gestantes localizadas:
1.
Em relação à estimativa (465.160), estamos com 70,95% de
gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:
2.
35.147 crianças sem vacina em dia
3.
1285 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
1.
104 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
2.
1342 municípios com menos de 30% de famílias acompanhadas;
3.
137 municípios sem nenhuma gestante identificada
Abaixo a tabela com a comparação de desempenho do acompanhamento parcial
na 1ª vigência de 2017 por Unidade Federativa.

Programa Nacional de
Suplementação de Vitamina A –
parcial de 02/06/2017:
- 881.539 crianças de 6 a 59 meses
foram suplementadas com vitamina
A, o que representa 13,94% da
meta de crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com maio de
2016, estamos com menos cerca
1.136.649 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 17,91
pontos percentuais ao comparar o
percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da
cobertura média nacional (13,94%):
BA, CE, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, RS,
SP.
Abaixo a tabela com o monitoramento
parcial referente ao dia 02/06/2017
por Unidade Federativa.

UF

Metas
Crianças 6-59
Crianças 6meses
Cobertura
59 meses suplementadas

DF

101.332

21.733

21,45%

GO

223.404

37.485

16,78%

MS

74.890

17.330

23,14%

MT

117.020

31.158

26,63%

AL

209.910

38.411

18,30%

BA

813.880

78.563

9,65%

CE

501.780

47.685

9,50%

MA

493.617

73.862

14,96%

PB

223.325

46.703

20,91%

PE

522.713

57.892

11,08%

PI

190.877

37.658

19,73%

RN

183.396

42.633

23,25%

SE

131.685

25.898

19,67%

AC

60.907

12.130

19,92%

AM

291.048

43.075

14,80%

AP

55.682

11.916

21,40%

PA

580.483

64.240

11,07%

RO

99.072

13.620

13,75%

RR

37.739

4.899

12,98%

TO

95.731

32.087

33,52%

ES

97.441

13.707

14,07%

MG

251.962

83.411

33,10%

RJ

194.320

6.212

3,20%

SP

545.273

23.475

4,31%

PR

107.169

6.923

6,46%

RS

94.253

2.594

2,75%

SC

22.786

6.239

27,38%

Brasil

6.321.695

881.539

13,94%
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Saiu na Mídia

Dia da Conscientização Contra a Obesidade Mórbida Infantil é
celebrado com anúncio publicitário criativo
O principal objetivo desta data, como o próprio nome sugere,
consiste em conscientizar a população sobre os cuidados
necessários para combater esta doença que afeta milhares de
crianças em todo o mundo.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
combater a obesidade infantil mórbida é um dos principais desafios
para o século XXI. Esta doença pode ser provocada por diversos
fatores, desde uma alimentação rica em açucares e gorduras,
sedentarismo e aspectos genéticos.
A propaganda “A infância passa, o peso fica” iniciativa criativa
por publicitários, conscientiza as pessoas, principalmente os pais em
relação ao aumento da obesidade infantil e as consequências
provocadas desde cedo pelos maus hábitos alimentares.

Segundo a nutricionista Adriana Vieira Nodari – “A obesidade
infantil deve ser tratada como uma séria doença que acomete o físico da
criança, mas, também o desenvolvimento psicológico, deixando sérias
marcas para o resto da vida, como insegurança, transtornos de
comportamento e baixa autoestima. É preciso atentar-se para a
alimentação de seu filho, como sugere o Guia Alimentar para a População
Brasileira, de 2014”.
O anúncio desenvolvido em três idiomas oficiais (português, inglês
e espanhol) com a finalidade de conscientizar o maior número de pessoas
ao redor do mundo, aliás, o problema de obesidade afeta a todos nós.
Fonte: DSGN
Disponível em: https://www.designersbrasileiros.com.br/obesidade-morbida-infantil/

Pais precisam dar exemplo de mudanças no comportamento
alimentar
Frutas e legumes devem ser priorizados e crianças devem fazer no mínimo 20 minutos de exercícios diários.
As estratégias para prevenção da obesidade foram tema de perguntas da plateia na Casa do Saber. O endocrinologista
Ricardo Meirelles adverte que, na hora de combater o sobrepeso, as crianças precisam do exemplo dos pais.
- Quem come hambúrguer e batata frita todos os dias dificilmente convencerá os filhos a não repetir este prato ressaltou. - A mudança de comportamento dos pais é fundamental, assim como a responsabilidade do governo, que deve
tomar iniciativas como subsidiar a fabricação de comida saudável.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as crianças se exercitem 20 minutos por dia, aumentando este
ritmo até chegar a uma hora diária. As atividades físicas estimulam o hormônio do crescimento.
Fonte: O Globo on line
Disponível em:
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Calendário
Próximos eventos e datas importantes
Junho
5.6

Dia Mundial do Meio Ambiente

6.6

Dia Nacional de Luta contra Queimaduras

6.6

Dia Nacional do Teste do Pezinho

9.6

Dia da Imunização

11.6

Dia do Educador Sanitário

14.6

Dia Mundial do Doador de Sangue

21.6

Dia Nacional de Controle da Asma

26.6

Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura

26.6

Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas

