SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 1

12 a 16 de junho de 2017
Nesta edição
1
Encontro sobre Sistemas Alimentares Saudáveis na
América Latina e Caribe
2.
Videoconferência GT de Segurança Alimentar e
Nutricional do Mercosul
2.

Roda de conversa CGAN - SISVAN

3.

Novo vídeo no ar: Caminhos da Comida

4.
A importância do acompanhamento das
condicionalidades de saúde do PBF na rotina da ESF DF
4
Aproximadamente 3000 municípios já inscritos no
PSE até o momento
5.
4ª Turma do curso de educação a distância do PBF
na Saúde
6.
Orientação da Anvisa sobre normas de alimentos
já está acessível no portal da Agência
6.
Inscrições abertas para experiências exitosas em
vigilância de populações expostas a agrotóxicos
7.
Prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da
Amazônia de Empreendedorismo Consciente
8.
Concurso
Escolar

Melhores

Receitas

da

Alimentação

8.
De olho na evidência: práticas alimentares de
crianças obesas e determinantes do consumo de
ultraprocessados
9.

Espaço dos Estados: MG e AM

10. Implementando o Guia
População Brasileira: DCNT

Alimentar

para

a

11. Monitoramento semanal dos programas estratégicos
da CGAN
12. Saiu na Mídia: prática culinária
13. Calendário

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição –
CGAN/DAB/SAS/MS
SAF Sul Quadra 2 Lotes 5/6 Bloco II – Sala 8 –
Auditório – Edifício Premium
70.070-600 - Brasília – DF
Tel.: (61) 3315.9091

Encontro sobre Sistemas Alimentares Saudáveis
na América Latina e Caribe
Foi realizado, entre 07 e 09 de
junho, no interior de São Paulo, o
Encontro sobre Sistemas Alimentares
Saudáveis na América Latina e Caribe,
organizado
pelo
Idec
(Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor) e
apoiado pelo IDRC (International
Development Research Centre, no Canadá), reunindo mais de 60 participantes de
18 países da região, incluindo pesquisadores e representantes de governos e
sociedade civil, para a discussão da agenda de pesquisas em sistemas alimentares.
No conjunto de atividades do evento, foram mapeados temas e projetos
desenvolvidos na região, as lacunas de pesquisa e como enfrentá-las, a
perspectiva de gênero nas pesquisas, histórias de mudanças e como provocar
mudanças e próximos passos dos grupos para o futuro.
O evento permitiu manter em alto grau a discussão regional nas
perspectivas da economia dos sistemas alimentares, o ambiente politico e sua
governança, a promoção do consumo de alimentos saudáveis e as políticas
regulatórias voltadas para alimentos não-saudáveis. Permitiu, ainda, grandes
oportunidades de integração de grupos da região, novas parcerias e intercâmbio
de experiências e conhecimentos, mobilizando os participantes e suas instituições
para a produção e utilização de evidências para a construção e ampliação de
políticas que promovam sistemas alimentares saudáveis.
No dia anterior do encontro, reuniram-se, ainda, representantes da
Argentina, Brasil, Costa Rica, Canadá, Paraguai e Peru, para a discussão da
implementação de outro projeto financiado pelo IDRC, o Projeto Multicêntrico
para a ampliação da redução do sódio nas Américas, iniciado em setembro de
2016, e que traz como eixos de atuação a análise da composição nutricional de
alimentos na região (tanto industrializados quanto artesanais), a avaliação
econômica das intervenções, o comportamento das populações em relação ao
consumo de sal e o monitoramento geral das políticas nacionais. O consumo
excessivo de sódio é comum a todos os países das Américas e suas consequências
sobre a morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares é prioridade na
região.

.
SEGUNDEIRA
DA CGAN
Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Facebook
Conheça alguns dos benefícios das atividades físicas! Se não
der para ir à academia, faça caminhada ou corrida na rua,
pegue a bicicleta e pedale. O importante é sair do sofá, deixar
o sedentarismo de lado e assim evitar os problemas de saúde
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Videoconferência GT de Segurança
Alimentar e Nutricional do Mercosul
No dia 9 de junho, houve a reunião virtual do Grupo de
Trabalho Segurança Alimentar e Nutricional do Mercosul, cuja
representação no Ministério da Saúde do Brasil está a cargo da
Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição. Coordenada
pela Argentina, que está com a presidência pró tempore do
Bloco, a reunião contou com a participação dos representantes
também do Paraguai e Uruguai.
Os principais pontos discutidos foram:
1.
Seguimento do Acordo de Recomendações de Políticas
e Medidas Regulatórias para a Redução do Consumo de Sódio panorama geral dos países;
2.
Proposta de Resolução para reformulação de alimentos
com vistas a redução de gorduras trans nos alimentos;
3.
Promoção de ações para fortalecer os sistemas de
vigilância da qualidade dos alimentos: redução de gorduras
trans nos alimentos industrializados - panorama geral dos
países;
4.
Rotulagem de Alimentos – estratégia para articulação
junto à comissão específica no Mercosul – SGT3.

Tão esperadas nesta época do ano, as festas juninas são ricas
em tradições, como a quadrilha, as músicas típicas e as
comidinhas! Quem resiste aos quitutes?
Saiba que é possível curtir as festas de uma forma saudável,
preservando a saúde.

Como encaminhamento, os representantes dos países
receberão da Argentina as propostas de documentos sobre os
itens 1 e 2, com vistas a pactuar uma versão final para serem
encaminhadas na reunião de Ministros da Saúde do Mercosul.

Roda de conversa CGAN - SISVAN
No dia 9 de junho (sexta-feira), na FIOCRUZ, a
Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição – CGAN/DAB
realizou mais uma Roda de Conversa para capacitar seus
técnicos no apoio aos estados.
Nesta edição, a roda de conversa teve como tema o
monitoramento do acompanhamento do consumo alimentar e
do estado nutricional da população brasileira pelo Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN.

Twitter
@minsaude Você sabia que + de 30% das crianças menores de
2 anos consomem refrigerante? (PNS 2013)
https://goo.gl/jMhB1i
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Novo vídeo no ar: Caminhos da Comida
Clique na imagem a seguir e confira!

A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do
Ministério da Saúde e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
produziram vídeos educativos para tratar 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.
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.
O vídeo que vamos divulgar hoje se chama Caminhos da Comida e é voltado para professores e profissionais
de saúde. O vídeo 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, de forma divertida e didática.
Nas últimas semanas apresentamos os vídeos “Nico e o Tubérculos", voltado para estudantes do Ensino
Fundamental I e “Sem Cantina”, voltado para alunos do Ensino Fundamental II.
Clique aqui para assistir o vídeo completo e os outros da série.
Fonte: RedeNutri
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=2271

Relembrando...
Caminhos da Comida

Nico e o Tubérculo

Sem Cantina!
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A importância do acompanhamento das condicionalidades de
saúde do PBF na rotina da ESF - DF
A CGAN apoiará as capacitações dos profissionais de saúde que estão no processo de conversão para unidades
do programa de Estratégia de Saúde da Família/SES/GDF nos dias 13 e 14/06/2017, abordando o tema: A
importância do acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF na rotina da ESF.
O público alvo da capacitação serão os médicos (clínicos, pediatras e ginecologistas) e enfermeiros que
trabalhavam na atenção primária nos Centros de Saúde Tradicionais que optaram pela conversão no modelo de
Estratégia de Saúde da Família, em Brasília/DF. O objetivo da capacitação é reforçar a importância do
acompanhamento das condicionalidades do PBF na Saúde na rotina de trabalho dos profissionais de atenção básica;
e apresentar as condicionalidades de saúde do programa e seus indicadores pactuados pela SES/GDF e como este
acesso da população em vulnerabilidade no Distrito Federal aos serviços de saúde impacta positivamente nos
indicadores de saúde referentes ao crescimento e desenvolvimento de crianças menores de sete anos, vigilância
nutricional de crianças menores de 7 anos e gestantes e no acesso a vacinação por estas crianças e ao pré-natal
pelas gestantes.
A capacitação será no auditório do Hospital Regional do Paranoá (Setor Hospitalar, Quadra 02, Conjunto K,
Paranoá – Brasília/DF) às 9h, nos dias 13 e 14/07/2017.

Aproximadamente 3.000 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.
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 eGestor (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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4ª Turma do curso de educação a distância do PBF na Saúde
Aproveitem mais esta oportunidade para capacitar os gestores do Programa Bolsa Família na Saúde!
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS) do Ministério da Saúde, em parceria com o
DATASUS, oferece a 4ª turma de 2017 do curso de educação a distância (EaD) sobre o Programa Bolsa Família (PBF)
na Saúde. A capacitação é destinada aos profissionais que atuam nos municípios e estados na execução de ações de
monitoramento e acompanhamento das famílias beneficiárias.
Para a quarta turma de 2017, as inscrições ficarão disponíveis no período de 12 a 14/06/2017 e o tempo
estipulado para a realização do curso vai do dia 12 a 17/06/2017. Com carga horaria total de 20 horas de estudo,
incluindo avaliação do estudante ao final do curso.
O curso é composto por 4 Módulos com os seguintes temas abordados:
Módulo I – Principais características do Programa Bolsa Família;
Módulo II – Os compromissos do SUS com o PBF; Quem acompanhar; As condicionalidades da saúde; Assistência
integral à saúde dos beneficiários;
Módulo III – Intersetorialidade; Organização do setor saúde; Vigência;
Módulo IV – Apresentação do sistema de gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.
Os interessados devem se inscrever no endereço http://universus.datasus.gov.br em “cadastrar” no canto
superior direito da tela. Na tela seguinte, o usuário precisa digitar todas as informações solicitadas e, ao final,
receberá uma mensagem por e-mail com instruções para finalização do processo.
Ao voltar ao site UniverSUS, o aluno precisará digitar o usuário e senha (que foram criados no cadastro) e
clicar no campo “entrar”. Desta maneira, os participantes terão acesso aos cursos disponíveis, dentre os quais
haverá o curso "Bolsa Família na Saúde”. O cadastro deverá ser preenchido momentos antes da inscrição, ou seja, na
semana em que a turma será ofertada. Caso contrário, o ambiente virtual não permite que o cadastro seja
concluído.
No primeiro acesso ao curso, o aluno pode aproveitar para utilizar o fórum de apresentação para trocar
experiências com os demais alunos da turma e visitar a biblioteca.
Para aprovação no curso, o participante deverá ter 70% ou mais de acerto na Avaliação Final. O Certificado
poderá ser impresso somente após aprovação e a conclusão do curso.
Os cadastros no ambiente virtual e as inscrições para as turmas ofertadas estão disponíveis nos três
primeiros dias do curso. Assim, para a quarta turma de 2017, as inscrições ficarão abertas de 12 a 14 de junho ou
até completar o número máximo de 600 participantes.
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail bfasaude@saude.gov.br.
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Orientação da Anvisa sobre normas de alimentos já está acessível
no portal da Agência
Estão disponíveis no portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) três novos documentos de
perguntas e respostas sobre regulamentos relacionados a alimentos publicados em 2017. A Agência também
atualizou dois outros documentos que sofreram mudanças após a publicação de novas regras. O objetivo dos
documentos é auxiliar os setores relacionados aos temas no entendimento e no cumprimento das novas regras. O
material reforça o compromisso da Agência com as diretrizes de Boas Práticas Regulatórias da Agência.
- > Para acessar os documentos, clique aqui.
- > Para acessar as legislações, clique aqui.
Os três novos documentos publicados abordam os temas:
 Rotulagem de Lactose, que foi tratada pelas RDC nº 135 e 136, de 8 de fevereiro;
 Enriquecimento de Farinha de Trigo e de Milho com Ferro e Ácido Fólico, matéria que foi regulamentada pela
RDC nº 150, de 13 de abril, e pela RDC nº 155, de 5 de abril; e
 Aditivos Aromatizantes de Espécies Botânicas Regionais, que foram disciplinados por meio da Instrução
Normativa nº 15, também de 13 de abril.
Já os documentos atualizados em função da publicação das normas de rotulagem de lactose incluem:
 Rotulagem de Alergênicos, que foi normatizada pela RDC nº 26, de 2 de julho de 2015;
 Informação Nutricional Complementar, que foi tratada pela RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012.
Segundo a Anvisa, é importante ressaltar que os documentos de perguntas e respostas são instrumentos de
esclarecimento, não-regulatórios, de caráter não-vinculante, destinados a reduzir assimetria de informação,
esclarecer dúvidas e procedimentos, não se destinando a ampliação ou restrição de requisitos técnicos.
Texto: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Fonte: IntegraMS - Comunicação Interna/ASCOM/GM/MS

Inscrições abertas para experiências exitosas em vigilância de
populações expostas a agrotóxicos
O Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (DSAST) abriu inscrições para o
mapeamento de experiências exitosas em Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos –
VSPEA. Aqui você pode ter todas as orientações de como participar do curso. As propostas devem ser enviadas para
a equipe de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos (Vigipeq) pelo email: lista.vigipeq@saude.gov.br, até a data de 17/07/2017.
A VSPEA se constitui no desenvolvimento de ações integradas de saúde, voltadas para a adoção de medidas
de prevenção dos fatores de risco, promoção à saúde, assistência e vigilância em saúde das populações expostas aos
agrotóxicos. Com o objetivo de dar visibilidade às ações realizadas no âmbito da VSPEA, em todo território nacional,
busca-se reunir propostas estaduais e municipais, a serem publicadas pelo Ministério da Saúde em documento
impresso e eletrônico.
Essa iniciativa de mapear e socializar experiências exitosas é direcionada à participação de gestores, técnicos
de serviços de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, pesquisadores, acadêmicos e instituições públicas
integrantes do SUS atuantes nas áreas de epidemiologia, vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos,
sistemas de informação e análise de situação de saúde, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do
trabalhador, vigilância sanitária e assistência à saúde que tenham desenvolvido experiências que contribuíram para
o aprimoramento das ações de prevenção, assistência e vigilância de doenças e agravos relacionadas à exposição aos
agrotóxicos.
Fonte:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/noticias-svs/28628-inscricoes-abertas-para-experienciasexitosas-em-vigilancia-de-populacoes-expostas-a-agrotoxicos
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Prêmios Professor Samuel
Benchimol e Banco da Amazônia
de Empreendedorismo Consciente
Estão abertas as inscrições para os Prêmios Professor
Samuel
Benchimol
e
Banco
da
Amazônia
de
Empreendedorismo Consciente, instituídos pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e
Banco da Amazônia, com o apoio da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), Secretaria de Estado de Planejamento,
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do
Amazonas (SEPLANCTI/AM), e do Serviço Brasileiro de Apoio à
Micro e Pequena Empresa (Sebrae).
Os principais objetivos dos prêmios são:
 Fomentar a interação permanente entre os setores
governamentais, empresariais, acadêmicos e sociais da região
amazônica.
 Contribuir para a execução das políticas públicas na
Amazônia.
 Intensificar e ampliar as ações para o desenvolvimento
alinhando com os 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS),
 Promover a reflexão e propor ações sobre as perspectivas
econômicas, científicas, tecnológicas, ambientais, sociais e de
empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável da
região amazônica
As inscrições estarão abertas até 31/08/2017. Poderão
participar pessoas físicas e jurídicas no Brasil e do exterior,
relacionadas ao desenvolvimento da região Amazônica.
Maiores informações pelo site http://www.amazonia.ibict.br/
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Facebook
Os alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de
plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração depois
de deixar a natureza. É por isso que comer aquilo que se planta
em casa é garantia de saúde.
http://www.blog.saude.gov.br/uzxe1f

O leite materno é o alimento mais completo para os bebês e a
melhor maneira de garantir os nutrientes necessários aos
recém-nascidos. Por isso, #DoeLeiteMaterno e ajude a salvar
muitas vidas
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Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar
Há quem diga que cozinhar é uma corrente do bem. A receita de uma preparação surge simples, passa de
geração em geração e, a cada mão, torna-se ainda melhor. E quando as preparações são feitas e consumidas no
ambiente escolar elas tornam-se ainda mais importantes, porque compõem a memória afetiva dos estudantes e
desempenham um papel determinante no processo formativo.
Visando valorizar o papel das merendeiras e merendeiros e promover a formação de hábitos alimentares
saudáveis, o Ministério da Educação - MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento realizam a 2ª edição do concurso
"Melhores Receitas da Alimentação Escolar".
Serão selecionadas as receitas mais caprichadas de cada região, disseminando preparações saudáveis e
saborosas em todo o país.
Atenção, pois para essa edição, no momento da inscrição, além da receita, deverá ser cadastrada uma ação de
Educação Alimentar e Nutricional vinculada à receita elaborada, que promova a formação de hábitos alimentares
saudáveis no ambiente escolar.
O prazo para efetuar as inscrições foi prorrogado até o dia 26/06/2017




Consulte o Regulamento do Concurso
Contato: melhoresreceitas@fnde.gov.br
Livro do 1º Concurso Melhores Receitas

Fonte: Ministério da Educação
http://melhoresreceitas.mec.gov.br/

De OLHO na

EVIDÊNCIA

Em seu volume 30, número 2, a Revista de Nutrição apresenta uma
pesquisa que abordou as percepções e vivências maternas acerca das
práticas alimentares de crianças obesas de cinco a nove anos. O estudo
revela alguns hábitos observados pelas mães dessas crianças, como o ato
de consumir rapidamente os alimentos, comer escondido, em frente à
televisão, e ingerir grandes quantidades de produtos processados ricos
em gordura, açúcar e sódio. O trabalho pode ser acessado abaixo:
Dietary Patterns of Obese Children: Maternal Perceptions and Experiences
(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732017000200197&lng=pt&nrm=iso&tlng=en)
Em setembro, a revista Appetite, volume 116, trará um trabalho realizado na Universidade de
São Paulo que buscou avaliar como o local de compra e o preço praticado influenciam o
consumo de alimentos ultraprocessados no país. Os resultados encontrados sugerem que,
frente à expansão das grandes redes de supermercado, as estratégias de preço adotadas por
essas empresas podem acabar incentivando o consumo desses produtos entre a população.
Devido ao seu alto poder de mercado, esses estabelecimentos promovem frequente redução
dos preços, além de aumento na oferta desse grupo de alimentos, fatores que estimulam sua
aquisição nesses locais. Link abaixo:
Price and convenience: The influence of supermarkets on consumption of ultra-processed
foods and beverages in Brazil
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666317304002
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Espaço dos Estados

SES entrega placa de certificação de implementação da
Estratégia Amamenta Alimenta Brasil ao município de Pompéu
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) entregou, na última sexta-feira (26/05), a placa de
certificação de implementação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil às equipes de Saúde da Família de Volta do
Brejo e Casas Populares, do município de Pompéu.
A placa foi entregue durante a Conferência Municipal de Saúde da Mulher, pelo Superintendente Regional de
Sete Lagoas, Jean Carlos dos Santos Barrado, e pela Referência técnica Regional de Sete Lagoas, Patrícia Costa
Fonseca, à Secretária Municipal de Saúde, Liliane Alves Lima, e a uma das tutoras da estratégia que iniciou o
processo de implantação no município, Daniele Afonso de Campos.
A Diretora de Promoção à Saúde da SES-MG, Daniela Souzalima, e a referência técnica das ações de
alimentação e nutrição, Nathália Beltrão, participaram da cerimonia de entrega. De acordo com Daniela, atualmente
as pesquisas demostram que em Belo Horizonte há uma média de aleitamento materno exclusivo em torno de 50
dias. É possível perceber, ainda, que há uma introdução precoce de alimentos como chá, água e suco antes de 120
dias de vida do bebê. A implementação da Estratégia
Amamenta Alimenta Brasil retoma, justamente, as
discussões e sobre a importância do aleitamento materno
feito de forma exclusiva, até os seis meses de vida e a
introdução da alimentação complementar saudável de
forma oportuna, permitindo que a equipe saúde qualificada
planeje e execute as ações voltadas para crianças e
gestantes potencializando a qualidade do cuidado".
O processo de certificação de implementação da
Estratégia Amamenta Alimenta Brasil é realizado pelo
Ministério da Saúde e acontece anualmente.
Fonte: SES MG
http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/9457-ses-mg-entrega-placa-de-certificacao-de-implementacao-da-estrategia-amamentaalimenta-brasilao-municipio-de-pompeu

Visita técnica CGAN e Certificação das UBS na EAAB - AM
No período de 07 a 08 de junho, o Amazonas recebeu a visita técnica da apoiadora Micheline Luz – CGAN/NS,
com o objetivo de fortalecer as ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) no estado, em especial
aquelas com menor cobertura, a partir de um diagnóstico prévio sobre a situação das ações/programas. No decorrer
da visita, ocorreram: roda de conversa com Equipe Técnica de Nutrição do Estado e áreas afins do DABE, reunião
com a equipe Técnica de Nutrição, PSE da Capital, municípios do entorno e áreas afins do DAP – SEMSA – para
orientação sobre a adesão ao PSE e suas ações.
Na oportunidade, ocorreu a Certificação das UBS de Manaus na Estratégia Amamenta Alimenta Brasil – EAAB,
onde foram certificadas 08 Unidades da capital.
Houve ainda uma reunião com a Coordenação de Nutrição e o grupo condutor das Crônicas do estado, com a
finalidade de construção da Linha de Cuidado para o sobrepeso e obesidade no estado, tendo a capital de Manaus
como referência para o Projeto.

Fonte:
Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
Acompanhamento nutricional para auxiliar o combate à hipertensão,
obesidade e diabetes na Serra
Hipertensão, diabetes, obesidade e sobrepeso são alguns dos problemas de saúde que estão sendo
combatidos com o auxílio do tratamento nutricional no município da Serra.
A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, mantém profissionais especializados nas
Unidades Regionais de Boa Vista, Novo Horizonte, Jacaraípe e Feu Rosa, que oferecem grupos de
reeducação alimentar para diferentes idades, após encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde.
Com tanta oferta de produtos industrializados nas prateleiras, muita gente tem se esquecido do
tradicional arroz com feijão. Mas, é na boa e velha comidinha caseira que os nutricionistas apostam para
combater o sobrepeso, a obesidade, além da hipertensão e diabetes.
O objetivo desse acompanhamento é fazer com que os pacientes tenham uma melhor qualidade de
vida e que, com uma alimentação balanceada e mais adequada, possa ser este o primeiro passo para a
cura de doenças que trazem risco à saúde.
A nutricionista responsável pelo atendimento da Unidade Regional de Novo Horizonte, Júlia
Cavalcanti, diz que durante as consultas e os bate papos dos grupos, mostra como a substituição de
alimentos é importante.
“Vemos muitas pessoas que consomem muito óleo, açúcar, tomam suco em pó. Nosso objetivo é
mostrar a eles que a substituição pode ser feita, sem gastar muito dinheiro, adaptando ao que se tem em
casa e mudando alguns hábitos”, explica.
Ela ressalta ainda que receitas são passadas aos pacientes para que fique mais fácil fazer a troca
por alimentos mais saudáveis, como é o caso do pão integral.
“Muitos pacientes comem pão de sal de manhã, a tarde e à noite. Orientamos a troca por um pão
integral caseiro, que pode ser feito por eles mesmos. Outra dica é aproveitar as frutas e hortaliças que
possuem no quintal. Usá-las para fazer suco caseiro invés de usar o industrial é uma ótima opção
também”, diz.
A dona de casa Telma Sales Cardoso, 28 anos, fez o acompanhamento nutricional na Unidade de
Novo Horizonte e disse que mudou muitas coisas na alimentação.
"Como arroz e feijão todos os dias, mas depois do acompanhamento que fiz com a nutricionista
passei a usar menos óleo na minha comida e também a usar menos açúcar no suco. Evito comer fora de
casa, pois não sei como é feita a comida. Também evito comer lanches ou fastfood”, conta.
Segundo os especialistas, metade do prato de comida deve ser constituído de verduras e legumes,
e a outra metade dividida entre o arroz, feijão e a carne. Esse deve ser o prato de todos os dias.
“Infelizmente percebo que cada vez mais pessoas não estão consumindo feijão, por alegarem não
gostar, ou deixando de comer o arroz, por querer emagrecer a qualquer custo. Tentamos, em nossos
grupos, desestimular essas atitudes”, comenta, Júlia.
Substituição de alimentos
Uma variação é substituir o feijão por grão de bico, lentilha e soja. Já o arroz pode ser substituído
por polenta, macarrão, batata, aipim, entre outros, porém no máximo duas vezes por semana, segundo
Júlia.
Ou seja, no restante dos dias, o arroz com feijão é que deveria compor o prato das famílias.
Vale lembrar que existem inúmeras possibilidades para orientar pratos adequados e saudáveis para
as três principais refeições do dia, todos baseados em uma dieta que propõe a reeducação alimentar e o
consumo de alimentos in natura ou minimamente processados.
As práticas repassadas para os pacientes se baseiam no Guia Alimentar para a População Brasileira,
que visa à promoção da alimentação adequada e saudável no Sistema Único de Saúde (SUS).
Fonte:
http://g1.globo.com/espirito-santo/especial-publicitario/prefeitura-da-serra/serrasustentavel/noticia/2017/06/acompanhamento-nutricional-para-auxiliar-o-combate-hipertensao-obesidade-e-diabetes-naserra.html
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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 – 11.06.2017)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744
- 52,14 % de famílias acompanhadas




5.782.178 famílias acompanhadas
Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 4,8 ponto
percentual (p.p.);

Programa Nacional de Suplementação
de Vitamina A – parcial de
11/06/2017:

- 993.240 de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o
que representa 15,71 % da meta de
crianças de 6 a 59 meses.

- 355.750 gestantes localizadas:



Em relação à estimativa (465.160), estamos com 76,47% de
gestantes localizadas;

- Descumprimento na atual vigência:




44.738 crianças sem vacina em dia
1.374 gestantes sem acesso ao pré-natal

- Municípios:





40 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
929 municípios com menos de 30% de famílias acompanhadas
(solicitamos o apoio da Coordenações estaduais juntamente a
esses gestores municipais);
126 municípios sem nenhuma gestante identificada

Abaixo a tabela com a comparação de desempenho do acompanhamento
parcial na 1ª vigência de 2017 por Unidade Federativa.

- Em comparação com maio de
2016, estamos com menos cerca
1.391.716 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 19,86
pontos percentuais ao comparar o
percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da
cobertura média nacional (15,71%):
BA, CE, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, RS,
SP.
Abaixo a tabela com o
monitoramento parcial referente ao
dia 11/06/2017 por Unidade
Federativa.

RESULTADO PARCIAL 1ª VIGÊNCIA 2017 - 11.06.2017
UF

Famílias para
Acompanhamento

Famílias
Acompanhadas

Percentual de
Acompanhamento

UF

Meta
crianças 659 meses

Crianças 6-59
meses
suplementadas

Cobertura(%)

ACRE

75.292

40.175

53,36 %

AC

60.907

14.404

23,65

ALAGOAS

321.100

179.641

55,95 %

AL

209.910

41.892

19,96

AMAPÁ

58.903

19.285

32,74 %

AM

291.048

45.937

15,78

AMAZONAS

336.167

228.641

68,01 %

AP

55.682

12.022

21,59

BAHIA

1.397.540

790.500

56,56 %

BA

813.880

85.713

10,53

CEARÁ

842.248

520.587

61,81 %

CE

501.780

52.793

10,52

DISTRITO FEDERAL

69.257

21.314

30,78 %

DF

101.332

21.733

21,45

ESPIRITO SANTO

144.348

64.026

44,36 %

ES

97.441

15.594

16,00

GOIÁS

266.901

117.646

44,08 %

GO

223.404

48.069

21,52

MARANHÃO

799.863

458.268

57,29 %

MA

493.617

79.110

16,03

MATO GROSSO

139.629

70.044

50,16 %

MG

251.962

99.771

39,60

MATO GROSSO DO SUL

110.787

34.468

31,11 %

MS

74.890

21.031

28,08

MINAS GERAIS

866.142

552.263

63,76 %

MT

117.020

37.260

31,84

PARÁ

772.645

414.891

53,7 %

PA

580.483

73.428

12,65

PARAÍBA

402.640

218.286

54,21 %

PB

223.325

51.360

23,00

PARANÁ

303.386

161.490

53,23 %

PE

522.713

62.162

11,89

PERNAMBUCO

878.649

471.427

53,65 %

PI

190.877

42.431

22,23

PIAUÍ

346.898

187.845

54,15 %

PR

107.169

7.674

7,16

RIO DE JANEIRO

638.494

241.207

37,78 %

RJ

194.320

6.666

3,43

RIO GRANDE DO NORTE

276.539

135.761

49,09 %

RN

183.396

50.254

27,40

RIO GRANDE DO SUL

301.781

112.574

37,3 %

RO

99.072

15.481

15,63

RONDÔNIA

79.229

32.356

40,84 %

RR

37.739

5.134

13,60

RORAIMA

40.802

15.249

37,37 %

RS

94.253

2.765

2,93

SANTA CATARINA

99.989

52.184

52,19 %

SC

22.786

7.002

30,73

SE

131.685

27.941

21,22

SP

545.273

27.734

5,09

TO

95.731

37.879

39,57

BRASIL

6.321.695

993.240

15,71

SÃO PAULO

1.195.382

452.514

37,86 %

SERGIPE

216.903

130.548

60,19 %

TOCANTINS

107.230

58.988

55,01 %

11.088.744

5.782.178

52,14%

BRASIL
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Saiu na Mídia

Fiocruz Mata Atlântica leva Terrapia para Comunidade Local
Promover hábitos de alimentação saudável com
compromisso ambiental é a proposta do projeto
Terrapia, que existe há 18 anos no campus da Fiocruz
em Manguinhos. Com o objetivo de expandir o
conhecimento e a prática da culinária viva para as
demais unidades Fiocruz, o projeto chega ao Campus
Fiocruz Mata Atlântica para um ciclo de oficinas que
atenderá também a comunidade local.
A alimentação viva é baseada na vitalidade dos
alimentos. Aqueles que possuem maior energia vital são
os mais utilizados. Neste critério estão os recémcolhidos – de preferência orgânicos – que não são
levados ao fogo, ou no máximo a 42 graus, e as sementes germinadas, base da alimentação viva. “Germinamos a
semente para ela ‘voltar’ a ter vida, sair do estado de dormência para que tenha mais vitalidade. Ela é consumida
junto aos vegetais e as frutas in natura, uma alimentação que resgata o contato com a natureza como ela é”, explica
Cynthia Brant, coordenadora do Terrapia e educadora em alimentação viva.
No Campus Fiocruz Mata Atlântica, participam da atividade 30 pessoas, entre trabalhadores da Fiocruz e
moradores do entorno. O primeiro contato com o tema foi em abril, em uma oficina de introdução à alimentação
viva com o preparo de um suco de clorofila. O segundo encontro aconteceu em maio. No cardápio, um sanduíchepanqueca de couve que pode ser servido para almoço, ou lanche. A próxima oficina está marcada para o dia 14
junho, quando a turma aprenderá a preparar como tortas com ingredientes ‘vivos’ como sobremesa.
De acordo com Cynthia Brant, a reação do público ao primeiro contato com o alimento é de surpresa. “As
pessoas se surpreendem com o sabor, a textura, a cor e apresentação dos alimentos”, destaca a coordenadora. Além
de apresentar “novos” sabores, o Terrapia incentiva a prática da culinária nos lares, pois considera a praticidade do
preparo, o uso de alimentos crus e de fácil acesso: “Aqui, nesta região do Campus Mata Atlântica, sabemos que há
muitos agricultores que às vezes não aproveitam da melhor forma a sua colheita, pois durante o preparo cozinham
demais, assam, fritam.... Utilizam formas de preparo que não são tão saudáveis”, completa Brant.
Todos os vegetais que podem ser comidos crus fazem parte da alimentação viva. Para higienizar tais
alimentos, basta água, uma escova e limão. Não é necessário ferver ou utilizar produtos químicos. Também os
temperos minimamente processados, que não passam por altas temperaturas - como o azeite de oliva extra virgem integram a culinária viva. O óleo prensado da azeitona, que não é passado por cozimento, conserva sua energia vital
e seus nutrientes. De igual forma, o missô - fermentado natural de soja ou de arroz -, shoyo, sal de boa procedência
(marinho, ou grosso moído que não seja processado, refinado), todas as ervas verdes, as especiarias, canelas, cravos,
anis e cardamomo são exemplos de sabores oriundos da natureza que podem ser aproveitados no preparo dos
alimentos vivos. No site do Terrapia, é possível baixar gratuitamente o “livro vivo”, que contém receitas e uma parte
teórica da culinária viva.
Leia a matéria na íntegra:
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52667-fiocruz-mata-atlantica-leva-terrapia-para-comunidade-local
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Calendário
Próximos eventos e datas importantes
Junho
5.6
6.6
6.6
9.6
11.6
14.6
21.6
26.6
26.6

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

Mundial do Meio Ambiente
Nacional de Luta contra Queimaduras
Nacional do Teste do Pezinho
da Imunização
do Educador Sanitário
Mundial do Doador de Sangue
Nacional de Controle da Asma
Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura
Internacional sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas

