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Panorama Nacional de Implementação do
Programa Academia da Saúde - Ciclo 2016
O Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não
Transmissíveis e Promoção da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde MS lançou a publicação PANORAMA NACIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - Ciclo 2016, que apresenta os resultados
do Monitoramento 2016 do Programa Academia da Saúde. A publicação
traça um panorama nacional de implantação e implementação e apresenta
reflexões para subsidiar gestores e profissionais no planejamento e na
qualificação das ações do Programa Academia da Saúde no nível local e
estadual.
O Ministério convida a todos e a todas para conhecer o cenário
nacional do Programa e a refletir a respeito das possibilidades de
fortalecimento a partir dos resultados apresentados. Esta análise nacional é
um ponto de partida e que análises complementares podem ser realizadas
pelas Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias Municipais de Saúde
(SMS) com enfoques específicos das realidades locais.
Acesse! Leia! Divulgue!
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/21/panorama_n
acional_academia_saude_2016.pdf
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O prazo para registro das
condicionalidades do Programa
Bolsa Família encerra dia 30/06
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do
Ministério da Saúde informa a todos os Gestores Estaduais e
Municipais do PBF na Saúde e da Atenção Básica, que no dia
30/06/17 (sexta-feira) será encerrado o prazo para o
acompanhamento e registro das condicionalidades de saúde
das famílias do PBF no Sistema de Gestão do PBF na Saúde BFA, referente à 1ª vigência de 2017.
Na 1ª vigência de 2017, o Sistema - BFA foi aberto no
dia 08 de fevereiro para registro dos acompanhamentos
realizados no período de 01/01 a 30/06.
Ao todo, deverão ser acompanhadas 11.088.744
famílias em todo o país, sendo 8.025.189 crianças e
aproximadamente 465 mil gestantes.
O Governo Federal pactuou no rol dos indicadores do
Pacto pela Saúde e COAP a meta nacional de 73% de famílias
com perfil saúde beneficiárias do PBF totalmente
acompanhadas pela Atenção Básica, sendo que na 2ª vigência
de 2016, a meta alcançada foi de 73,02%.
De acordo com a Portaria nº 81 de 25/08/2015, os
municípios com cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de saúde inferior a 30%, na atual vigência,
não receberão o recurso do Índice de Gestão Descentralizado
(IGD-M) na próxima vigência.
Assim, solicitamos empenho tanto das equipes de
saúde da atenção básica quanto da Gestão do PBF na Saúde
dos municípios para que estas ações sejam intensificadas,
pois não haverá prorrogação do prazo.
Diante do exposto desejamos a todos uma ótima
semana de trabalho e qualquer dúvida poderá ser esclarecida
pelo e-mail de suporte a gestão do PBF na Saúde:
bfasaude@saude.gov.br
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Facebook
Manjericão e tomate – esses dois foram feitos um para o outro! O mais indicado
é plantar o tempero no começo e no fim das fileiras de
tomate. http://www.blog.saude.gov.br/uzxe1f

Mastigar corretamente e respeitar os horários das refeições são princípios
essenciais para se ter bons hábitos
alimentares. http://www.blog.saude.gov.br/wf80bw

Além das orientações abaixo, é importante destacar que a recomendação de
sódio para crianças de 7 a 12 meses é de 370 mg (1 grama de sal), em medida
caseira corresponde à 2 colheres de café niveladas. Para crianças de 1 a 3 anos a
recomendação é de 1 mg (2,5 gramas de sal), em medida caseira corresponde à 1
colher de chá rasa. http://bit.ly/1Evpo4k
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CGAN participa de reunião da CIAN
A Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição do
Conselho Nacional de Saúde reuniu-se nos dias 21 e 22 de
junho. Entre os temas debatidos, a CGAN apresentou as ações
desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para implementação
da PNAN e dados sobre impostos e isenções fiscais sobre
indústrias de refrigerantes.
Também foi apresentada a Aliança pela Alimentação
Adequada e Saudável e sua agenda; foram discutidas
alimentação e nutrição na saúde indígena; as novas resoluções
do Conselho Federal de Nutricionistas relacionadas à
fitoterapia; como os temas de alimentação e nutrição podem
estar inseridos nas discussões das Conferências de Saúde da
Mulher e de Vigilância em Saúde, que ocorrerão este ano; e as
possíveis interfaces entre o Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional e a CIAN.

PÁGINA 3

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Facebook
Apesar de ser um grave problema de saúde, as causas da
obesidade infantil não são apenas individuais ou relacionadas
aos seus responsáveis, mas são também ambientais e sociais.
http://www.blog.saude.gov.br/o1rutl

Roda de Conversa sobre Taxação
de Refrigerantes – CGAN/DAB
Dando continuidade à agenda de educação
permanente da CGAN/DAB, foi realizada no dia 23 de junho
(sexta-feira), Roda de Conversa com os técnicos sobre taxação
de refrigerantes.
Os temas trabalhados foram incluíram estudos de
custo-efetividade, normativas e recomendações nacionais e
internacionais, iniciativas internacionais de aumento da
taxação, as características do mercado brasileiro, preço mínimo
e impostos estaduais.
A Organização Mundial de Saúde recomendou
aumento de 20% no preço de refrigerantes para combater a
epidemia de obesidade que assola o mundo. Essas medidas
vêm sendo adotadas por países como México, Portugal e Reino
Unido. Destaca-se que o México aumentou o imposto nos
refrigerantes e obteve, como resultado, a redução de 10% no
consumo de refrigerantes e aumento de consumo de água e
leite pela população.

O excesso de peso entre crianças brasileiras tem alcançado
prevalências bastante preocupantes. No Brasil, 33,5% das
crianças apresentam excesso de peso e 14,3% obesidade
17,1% dos adolescentes apresentam sobrepeso e 8,4%
obesidade. Acesse a plataforma Saúde Brasil e tenha acesso a
diversas orientações sobre a promoção da saúde:
http://saudebrasilportal.com.br/
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Municípios brasileiros participam de educação permanente para
promoção da alimentação adequada e saudável
Desde o seu lançamento, em outubro de 2016, no Congresso Brasileiro de
Alimentação e Nutrição (CONBRAN), o Instrutivo de Metodologia de Trabalho em Grupos
para Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica tem sido amplamente divulgado
em diferentes municípios brasileiros. Este livro, construído pelo Ministério da Saúde em
parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a
Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, objetiva orientar mudanças na prática cotidiana
dos profissionais de saúde no desenvolvimento de ações de promoção da alimentação
adequada e saudável.
Atividades de educação permanente com diferentes formatos foram realizadas até
então. Destacam-se: oficina realizada com profissionais de saúde na 2ª Mostra Portoalegrense de Experiências Inovadoras da Atenção Básica, em novembro de 2016, em Porto
Alegre-RS; apresentação em evento anual da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto-SP,
voltado para o incentivo de ações de alimentação saudável para diferentes categorias
profissionais das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social; palestra e
oficina realizadas na II Jornada de Nutrição da Universidade Federal de Lavras (UFAL), em
Lavras-MG.
Nestes encontros, conduzidos pelo Grupo de Pesquisa de Intervenções em
Nutrição (GIN) da UFMG, os participantes, profissionais de saúde e graduandos em
Nutrição, discutiram sobre os referenciais teóricos que nortearam a construção dos livros,
além de participar de atividades práticas baseadas nas estratégias educativas proposta
pelo Instrutivo.
As experiências vivenciadas permitiram aos participantes conhecer a dimensão
prática e a aplicabilidade da metodologia de trabalho em grupo proposta. Profissionais e
estudantes relataram como os temas e as abordagens utilizadas podem auxiliá-los na
condução de ações de promoção da saúde em seu cotidiano. Para equipe do GIN/UFMG
foi também bastante gratificante conhecer diferentes estratégias conduzidas nestes
municípios, como disciplina ofertada na Graduação em Nutrição da UFLA baseada nas
atividades do Instrutivo, além de eventos interdisciplinares para promoção da
alimentação adequada e saudável realizados em Porto Alegre e Ribeirão Preto.
Em outubro próximo será realizada, em Florianópolis-SC, no X Congresso
Brasileiro de Epidemiologia, uma oficina pré-congresso denominada “Metodologia de
Trabalho em Grupo para Promoção da Alimentação Adequada e Saudável na Atenção
Básica”, com a participação do Ministério da Saúde.
Municípios e interessados em conhecer mais sobre as experiências pode entrar
em contato com: projetopaas@gmail.com.

Clique nas imagens para
acessar os materiais:

Instrutivo: Metodologia de Trabalho em Grupos para Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica: Material de apoio
para o planejamento e desenvolvimento de ações coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável, com suporte
teórico e prático.
Na Cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras: Livro de receitas com preparações saborosas, nutritivas e de baixo custo,
incluindo informações sobre a higienização e armazenamento destes alimentos, além de formas de comprá-los com melhor
qualidade e preço.
Desmistificando Dúvidas Sobre Alimentação e Nutrição: Material de Apoio para Profissionais de Saúde: Discute os principais
temas abordados pela mídia, esclarecendo dúvidas e sugerindo leituras. Sua construção foi pautada na literatura científica,
legislação atual e diretrizes propostas pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, buscando a reflexão crítica sobre hábitos
e práticas, comumente divulgados na mídia.
Folders com os Dez Passos para a Alimentação Adequada e Saudável: Apresentam os 10 passos para alimentação adequada e
saudável, propostos pelo Guia Alimentar, de forma mais detalhada, com linguagem clara e simples, e com sugestões práticas.
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PRORROGADO: prazo de adesão ao PSE vai até 30 de junho
O prazo para adesão ao terceiro ciclo do Programa
Saúde na Escola (PSE) foi prorrogado. Até 30 de junho, os
munícipios que queiram fazer parte do novo ciclo do
programa poderão se inscrever através do site e-Gestor.
Política intersetorial da Saúde e da Educação, o PSE
foi instituído em 2007, com ações de saúde e educação
voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da
educação pública brasileira, os municípios participantes do
programa se unem para promover saúde e educação
integral.
Em portaria publicada pelo MS, o programa
estabelece doze ações a serem realizadas pelos gestores por
dois anos. No novo modelo, estudantes terão atualização do
calendário vacinal e ações de promoção da saúde, como
prevenção à obesidade, cuidados com a saúde bucal,
auditiva e ocular, combate ao mosquito Aedes aegypti,
incentivo às práticas corporais e atividade física, prevenção
de DST/Aids, entre outras.
O Ministério da Saúde repassará incentivo global de R$ 89 milhões por ano. Para saber mais, acesse a página
do PSE. O Programa tem como objetivo a integração e articulação intersetorial das redes públicas de ensino, por
meio de ações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e redes de educação pública. A iniciativa prevê ações para
acompanhar as condições de saúde dos estudantes por meio de avaliações e orientação, fortalecendo o
enfrentamento das vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar.

Aproximadamente 5.000 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.
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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Consea participa de reunião do CNS
Consumo de refrigerantes, aumento da obesidade, insegurança alimentar indígena. Pautas em discussão na
Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (Cian) que convergem com a agenda do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar (Consea). A atuação do conselho e seus temas prioritários foram apresentados pela presidenta
indicada do Consea, Elisabetta Recine, na 68ª reunião da Cian, nesta quinta-feira (22), em Brasília (DF).
Durante a apresentação, Elisabetta explicou sobre a diversidade de temas transversais que norteiam os
debates sobre a segurança alimentar e nutricional e a relação interconselhos. “O Consea sempre buscou diálogo com
outros conselhos. Fizemos várias mesas convidando vários conselhos como o conselho de Saúde, o conselho de
Assistência Social, Meio Ambiente, Povos e Comunidades Tradicionais, Mulher, Juventude, para discutir assuntos
mais estruturais que a sociedade estava demandando”, disse ela.
A Cian assessora o pleno do Conselho Nacional de Saúde (CNS), contando com a participação de membros
representantes de gestores e prestadores de serviços, entidades profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS). A conselheira do CNS Paula Jhons destacou a importância da relação interconselhos para fortalecer a agenda
regulatória. “Há uma preocupação muito grande em fazer essa sinergia, nessa relação interconselhos, de como fazer
uma pauta complementar e se apoiar mutuamente nessa agenda que enfrenta uma resistência muito grande em
conseguir regular alguns setores muito fortes. Então, a gente precisa trazer toda força dos conselhos e do controle
social para poder se aprofundar nessa agenda”, explica a conselheira do CNS.
Para aproximar os dois conselhos, um representante da Comissão Permanente de Ambientes Alimentares e
Nutrição do Consea (CP2) deve participar das
próximas reuniões da Cian como convidado. O
mesmo deve ocorrer nos próximos encontros da
CP2, com o acompanhamento de um representante
convidado da Cian.
Fonte: Ascom/Consea
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/201
7/consea-participa-de-reuniao-do-cns

Conselheiros definem composição das Comissões Plenárias e agenda
temática para 2017
Os integrantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) aprovaram, em reunião
plenária realizada nesta quarta-feira (21), em Brasília, a agenda temática prioritária para 2017 e a composição das
Comissões Permanentes (CPs).
Dentro de cada comissão, poderão ser abordados temas transversais como gênero; geracional, com ênfase
na infância e na juventude; étnico-racial; rural, urbano, regional e territorial; agenda internacional; inter-relação com
o Sisan; abordagem de direitos humanos, entre outros.
Além das comissões temáticas, o Consea conta com a participação da Comissão dos Presidentes de Conseas
Estaduais (CPCE) para a realização de debates e elaboração de proposições a serem apreciadas pela reunião
plenária.
Veja como ficou a nomenclatura das comissões:
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6

Sisan e Macrodesafios nacionais e internacionais
Ambientes alimentares e nutrição
Produção, abastecimento e alimentação adequada e
saudável
Direito Humano à Alimentação Adequada
Segurança Alimentar e Nutricional da População Negra e
de Povos e Comunidades Tradicionais
Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas

Os conselheiros aprovaram os temas das três plenárias que serão
realizadas este ano:
- Quarta plenária – Agosto: Água
- Quinta plenária – Setembro: Agricultura familiar e compras
institucionais
- Sexta plenária – Novembro: Racismo institucional, terra e
território

Fonte: Ascom/Consea
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/conselheiros-definem-composicao-das-comissoes-plenarias-e-agendatematica-para-2017-1
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Espaço dos Estados
Vídeo apresentando parte de tese de
Nutrição da UFSC vence competição
científica internacional
Um vídeo apresentando parte do estudo desenvolvido
na tese de doutorado de Greyce Luci Bernardo, professora do
Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e doutoranda no Programa de Pós-Graduação
em Nutrição da UFSC, ficou entre os três melhores na
classificação geral do concurso Imagine-PanGea. O Projeto
Imagine, em parceria com a SBPC, RedPOP e African Gong,
organizou a primeira competição de comunicação científica
multilinguística e multicultural, que teve como foco os públicos
da América Latina, Caribe e África. A competição ImaginePanGea teve por objetivo buscar a aproximação entre os
pesquisadores e as populações vulneráveis de diferentes países
em desenvolvimento, por meio da divulgação da ciência. Para
participar, os candidatos deveriam gravar um vídeo, de até 3
minutos, explicando sobre sua pesquisa em uma linguagem
que pudesse ser compreendida por todos.
Concorreram 57 candidatos de diferentes países
avaliados por um júri internacional. O melhor de cada
continente e os três melhores da classificação geral receberão
o certificado de Comunicador Científico de Excelência e terão
seus vídeos traduzidos para mais de dez idiomas e divulgados
nas redes que apoiam o concurso.
A tese intitula-se “Programa de intervenção sobre
habilidades culinárias: adaptação, aplicação e avaliação do
impacto nas práticas alimentares de estudantes universitários
no Brasil” e a defesa será realizada em 7 de julho próximo, a
partir das 14 horas, no Laboratório de Ensino à Distância da
UFSC. O projeto é coordenado pela professora Rossana
Pacheco da Costa Proença, orientadora da tese, e está inserido
no Núcleo de Pesquisas de Nutrição em Produção de Refeições
(NUPPRE-UFSC). Conta ainda com a parceria da professora
Margaret Condrasky, da Clemson University, Carolina do Sul
(EUA), local no qual a doutoranda realizou seu estágio de
doutorado sanduíche com bolsa da Capes.
Link para o vídeo (em português)
https://www.youtube.com/watch?v=rpSwj5TFsUU&feature=youtu.be
Fonte:
Centro de Ciências da Saúde (CCS) | Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Facebook
A Unidades Básicas de Saúde disponibilizam ações de cuidado
para prevenção e controle da obesidade infantil, procure a UBS
mais próxima da sua
casa. http://www.blog.saude.gov.br/o1rutl

Crianças com sobrepeso apresentam maior risco de
desenvolver asma, atraso no desenvolvimento, obesidade,
diabetes, doenças do coração, alguns tipos de câncer, doença
respiratória, doença mental e desordens reprodutivas mais
tarde. http://www.blog.saude.gov.br/o1ruti
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Curso gratuito online sobre Segurança Alimentar abre 1.500 vagas
Estão abertas as inscrições para o curso de extensão à distância “Aprofundando Conhecimentos:
Construindo Planos de Segurança Alimentar e Nutricional nos Municípios Paulistas e Paranaenses”. As inscrições
seguirão abertas até o fim das aulas.
O curso é gratuito e será dividido em módulos, com 4 horas cada, totalizando 64 horas. Os módulos serão
ministrados entre os dias 10 de julho e 30 de novembro, através da plataforma Moodle.
Para inscrever-se, basta acessar o seguinte link:
http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/index.asp?configurar=true&codEvento=8333
O curso será supervisionado pela Profa. Dra. Maria Rita Marques de Oliveira, da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP. As atividades serão proporcionadas pelo Instituto de Biociências da
UNESP de Botucatu, da Universidade Federal de Paraná (UFPR) e pelo NEAD. TiS/Faculdade de Medicina de Botucatu
da UNESP.
Desde 2016, São Paulo e Paraná recebem rodadas de oficinas em municípios de suas regiões administrativas
para fomentar a adesão ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). O objetivo desse curso é formar
agentes nos municípios de ambos os estados para melhorar os conheciemntos sobre o SISAN e aprofundar a ação
que já vem sendo promovida.
O curso pretende envolver profissionais e agentes sociais da sociedade civil e poder público para aprofundar
os conhecimentos sobre o sistema.
Sobre o SISAN
O SISAN nasceu com a Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006 e tem por objetivo a garantia do direito
humano à alimentação adequada.
Segundo a lei de criação do SISAN: “A consecução do direito humano à alimentação adequada e da
segurança alimentar e nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas instituições privadas, com ou sem fins
lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que manifestem interesse em integrar o Sistema, respeitada a
legislação aplicável”.
O curso “Aprofundando Conhecimentos: Construindo Planos de Segurança Alimentar e Nutricional nos
Municípios Paulistas e Paranaenses” tem o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), das
secretarias estaduais de agricultura de São Paulo e Paraná e também dos Conselhos Estaduais e Câmara
Interssetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional dos dois estados.
Serviço:
Curso: Aprofundando Conhecimentos: Construindo Planos de Segurança Alimentar e Nutricional nos Municípios
Paulistas e Paranaenses
Duração: 10 de Julho a 30 de novembro/2017
Coordenação: Profª Dra Maria Rita Marques de Oliveira (UNESP).
Inscrições: http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/index.asp?configurar=true&codEvento=8333
Investimento: Gratuito
Critérios de seleção:
- Apresentar diploma do ensino médio.
- Estar envolvido com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
- Ter acesso à internet.
Fonte: RedeNutri
http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=2293

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 9

Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
As crianças e os alimentos hiperpalatáveis
A história aconteceu mais ou menos assim:
uma mãe preparava a lancheira da filha com
muitos
ultraprocessados.
Tinha
sempre
achocolatado em caixinha, bolo pronto,
salgadinho e biscoito recheado de pacote.
Um dia, ela resolveu mudar a situação
completamente. Passou a mandar para a escola
lanchinhos caseiros e frutas.
Tempos depois, encontrou a mãe de uma
colega de escola da filha e comentou que estava
feliz com a mudança que tinha conseguido fazer
na lancheira da menina.
A outra mãe riu, disse que estava sabendo e
que a filha sempre pedia para comprar biscoitos
a mais para a amiga que sentia falta dos sabores
ultraprocessados que não apareciam mais na
lancheira.
Ou seja: a menina continuava comendo os produtos a que havia se habituado. Isso aconteceu
porque, mesmo muito novas, as crianças se acostumam com os alimentos chamados hiperpalatáveis.
Depois de anos sendo desenvolvidos pela indústria alimentícia, eles têm uma combinação calculada de
sal, açúcar e gordura (em quantidades enormes) que age no cérebro de maneira que nenhum ingrediente
de verdade sozinho consegue. E têm também uma série de aditivos que “emprestam” a eles aparência e
gosto muito agradáveis, em geral simulando os alimentos de verdade.
O fato é que nenhuma manga, cenoura, tomate ou maçã que venha na lancheira é capaz de produzir
tanta felicidade instantânea na menina quanto o biscoito recheado. Por isso, é tão difícil resistir ao
pacote, ainda mais se ele vier com o desenho de um dos personagens favoritos da criança.
Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, as crianças são ainda mais facilmente
seduzidas pela propaganda do que os adultos e, cada vez mais cedo, viram público-alvo da publicidade de
alimentos. "Isso por conta da influência que exercem na escolha das compras das famílias e também
porque estão formando hábitos de consumo que poderão prolongar-se pelo resto de suas vidas", diz o
Guia.
Os efeitos são bem rápidos: uma criança que toma achocolatado dificilmente vai querer o leite puro
ou o suco de laranja natural. Vai achar um sem graça e o outro azedo. Do mesmo jeito, aquela que come
bolo pronto (muito, muito doce), vai achar o bolo caseiro desinteressante. Vai sentir falta do açúcar e dos
supersabores presentes no produto ultraprocessado. Também acontece com o iogurte: tomou aquele cor
de rosa sabor "morango", não vai mais querer o natural, sem açúcar.
E é assim que vai se formando um paladar dirigido pela indústria para criar consumidores. Um
paladar que vai rejeitar a acidez natural das frutas, o amargor das folhas e a delicadeza das ervas. Esse
paladar vai buscar os sabores hiperpalatáveis em tudo – e tome envelope de tempero pronto para
"realçar" o sabor do feijão, do arroz e das carnes.
As pesquisas mostram que os efeitos de um estilo de vida associado a uma alimentação baseada em
produtos ultraprocessados são claros: sobem sem parar os índices de obesidade, diabetes, hipertensão,
doenças do coração e certos tipos de câncer. E muitos desses problemas, que costumavam ser
considerados doenças de idosos, atingem agora adultos jovens, adolescentes e até crianças.
Fonte: Panelinha
http://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/as-criancas-e-os-alimentos-hiperpalataveis
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família (Resultado Parcial 1ª vigência/2017 – 23.06.2017)
- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744
- 60,61 % de famílias acompanhadas
• 6.721.125 famílias acompanhadas
• Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 3,82 ponto
percentual (p.p.)
- 370.243 gestantes localizadas:
• Em relação à estimativa (465.160), estamos com 79,59% de
gestantes localizadas
- Descumprimento na atual vigência:
• 54.706 crianças sem vacina em dia
• 1.635 gestantes sem acesso ao pré-natal

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 26/06/2017:

- 1.086.024 de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que representa
18,08 % da meta de crianças de 6 a 59 meses
- Em comparação com junho de 2016, estamos
com menos cerca de 1.262.932 crianças
de 6 a 59 meses suplementadas e menos 19,5
pontos percentuais ao comparar o percentual de
cobertura
- Estados que estão abaixo da cobertura média
nacional (18,08%): RS, RJ, SP, PR, CE, BA, PE, PA,
RR e AM

- Municípios:
• 24 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas
• 385 municípios com menos de 30% de famílias acompanhadas
• 110 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
ACRE
ALAGOAS
AMAPÁ
AMAZONAS
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO
FEDERAL
ESPIRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO
DO SUL
MINAS GERAIS
PARÁ
PARAÍBA
PARANÁ
PERNAMBUCO
PIAUÍ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO
NORTE
RIO GRANDE DO
SUL
RONDÔNIA
RORAIMA
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SERGIPE
TOCANTINS
BRASIL

RESULTADO PARCIAL DA PRIMEIRA VIGENCIA 2017 23.06.2017
Famílias para
Famílias
Percentual de
Acompanhamento Acompanhadas Acompanhamento
75.292
45.288
60,15 %
321.100
211.408
65,84 %
58.903
25.855
43,89 %
336.167
246.473
73,32 %
1.397.540
901.733
64,52 %
842.248
601.903
71,46 %
69.257

23.776

34,33 %

144.348
266.901
799.863
139.629

75.672
143.345
531.419
80.445

52,42 %
53,71 %
66,44 %
57,61 %

110.787

43.579

39,34 %

866.142
772.645
402.640
303.386
878.649
346.898
638.494

610.213
491.440
257.133
201.114
560.093
231.894
268.336

70,45 %
63,6 %
63,86 %
66,29 %
63,74 %
66,85 %
42,03 %

276.539

163.028

58,95 %

301.781

148.569

49,23 %

79.229
40.802
99.989
1.195.382
216.903
107.230
11.088.744

36.683
19.844
60.890
522.038
149.420
69.534
6.721.125

46,3 %
48,63 %
60,9 %
43,67 %
68,89 %
64,85 %
60,61%

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial
referente ao dia 26/06/2017 por Unidade
Federativa
Meta
Crianças
Crianças 6 6 - 59 meses
Cobertura
59 meses suplementadas
AC
60.907
15.391
25,27%
AL
209.910
51.249
24,41%
AM
291.048
51.774
17,79%
AP
55.682
15.435
27,72%
BA
813.880
100.789
12,38%
CE
501.780
56.495
11,26%
DF
101.332
31.948
31,53%
ES
97.441
21.949
22,53%
GO
223.404
52.377
23,44%
MA
493.617
102.254
20,72%
MG
251.962
107.980
42,86%
MS
74.890
22.125
29,54%
MT
117.020
42.335
36,18%
PA
580.483
87.138
15,01%
PB
223.325
54.084
24,22%
PE
522.713
74.807
14,31%
PI
190.877
45.096
23,63%
PR
107.169
8.601
8,03%
RJ
194.320
6.741
3,47%
RN
183.396
52.699
28,74%
RO
99.072
17.928
18,10%
RR
37.739
6.113
16,20%
RS
94.253
3.046
3,23%
SC
22.786
7.383
32,40%
SE
131.685
30.973
23,52%
SP
545.273
33.834
6,20%
TO
95.731
42.415
44,31%
BRASIL 6.321.695
1.142.959
18,08%
UF
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Saiu na Mídia

Obesidade mata mais do que acidente de carro, terrorismo e
Alzheimer
A obesidade já se tornou um fenômeno global, que marca
presença em vários cantos do mundo — seja nos países ricos, seja
nos mais pobres. Esta é a principal conclusão de um novo estudo
publicado no New England Journal of Medicine. O estudo,
conduzido por um grupo global de pesquisadores financiados pela
Fundação Bill e Melinda Gates, estima que atualmente 10% da
população global seja obesa. Na prática? Um total de 107,7
milhões de crianças e 603,7 milhões de adultos.
O estudo traz análises globais em um espectro nunca antes
apresentado, segundo a Vox. Os pesquisadores combinaram o que
diz a literatura médica sobre a doença, bancos de dados
populacionais e obesidade de 195 países. Desde 1980, na obesidade dobrou em 70 países analisados. A Vox separou
as cinco principais conclusões. Confira abaixo:
A falta de exercício não é a razão principal
A falta de prática de exercícios físicos, bem como a alta ingestão de calorias, sempre tiveram o mesmo peso
quando se fala sobre o que leva à obesidade. Mas elas não devem ser vistas assim, segundo os pesquisadores. Eles
perceberam que o nível de prática dos exercícios físicos começou a cair antes do nível de obesidade aumentar — o
que dá mais peso à alimentação e como as pessoas mudaram seus hábitos ao comer como causas da obesidade.
Ao longo das últimas décadas, gigantes empresas de alimentação, como redes de fast-food, levaram suas
comidas mais baratas, calóricas, com baixo índice de nutrientes e muito açúcar a várias partes do mundo. Venderam
os produtos a preços acessíveis — muitas vezes, muito mais baratos do que as opções consideradas mais saudáveis,
como frutas e vegetais. "O aumento da disponibilidade, do acesso fácil a essas comidas calóricas — associado a um
intenso marketing no entorno delas — poderia explicar o excesso de energia ingerida e o ganho de peso em
populações em diversos países", escreveram os pesquisadores.
O balanço que acabou sendo feito é que a prática de exercícios poderia, de certa forma, "compensar" a
ingestão desses novos tipos de alimentos. Os pesquisadores, contudo, defendem que esta é uma interpretação
errada. "Há várias motivações e boas razões para praticar exercício em nome da saúde. Mas, se você quer perder
peso, o grande foco precisa ser na alimentação. É preciso cortar parte daquilo que você está comendo", diz Diana
Thomas, pesquisadora sobre obesidade da Montclair State University.
Obesidade foi a causa de 7% das mortes globais em 2015
Ter um corpo obeso já algo comumente associado a diversas doenças, como diabetes, problemas
cardiovasculares, no rim e diversos tipos de câncer. Com a obesidade aumentado, essa questão ganha escala global.
Pesquisadores apontaram que 4 milhões de pessoas morreram em 2015 em função do sobrepeso — ou, 7% de todas
as mortes. O número é expressivo por ser maior do que as mortes causadas por acidente de carro, Alzheimer e
terrorismo somadas. A maior predominância da obesidade está nas mulheres de 50 a 64 anos. Nos homens, o
sobrepeso é maior entre 35 e 50 anos.
Obesidade infantil cresce mais rápido do que nos adultos
A obesidade infantil é menos frequente, mas sua taxa de incidência vem crescendo mais rápido do que nos
adultos em vários países, segundo a pesquisa. Considerando os 20 países mais populosos, os EUA tem o pior índice
de obesidade infantil (13% das crianças americanas são obesas). O Egito tem a pior taxa de obesidade adulta — 35%
dos egípcios adultos são obesos.
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Avanços médicos têm ajudado a reduzir índices de obesidades nos países riscos
Uma das conclusões do estudo é que não há uma ligação entre o aumento do índice de obesidade e o peso
que as doenças têm na causa das mortes das pessoas em países ricos. A taxa de mortalidade associada à obesidade
vem caindo nos últimos 20 anos. E a explicação para este fato não é, segundo os pesquisadores, que a obesidade
ficou menos danosa à saúde. Deve-se aos avanços médicos que tem auxiliado as pessoas a medir melhor a pressão
sanguínea e conseguir acompanhar e ter sob controle problemas cardiovasculares. O problema é que esses novos
avanços não estão disponíveis a todos — os países em desenvolvimento, por exemplo, veem suas taxas de
obesidade aumentar ano a ano. No Brasil, os dados mais recentes sobre obesidade foram levantados pela Pesquisa
Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Ministério da Saúde em parceria ao IBGE e divulgada em 2015. Os dados
demonstram que 56,9% dos brasileiros com 18 anos ou mais estão acima do peso, o que representa 82 milhões de
pessoas.
Há países com baixo índice de obesidade, sim
A pesquisa não apontou nenhum país que tem realizado esforços de peso para cortar a obesidade. Mas
mencionou países que têm conseguido manter o índice baixo. A prevalência de obesidade entre adultos é baixa no
Vietnã — um país considerado em desenvolvimento — e baixa nas crianças de Bangladesh, considerado um país
pobre mas onde apenas 1% da população é obesa. Pesquisadores afirmaram que é preciso estudar esses países para
ver de que forma eles podem inspirar países ricos a diminuírem seus índices.
Fonte: Época
http://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2017/06/obesidade-mata-mais-do-que-acidente-de-carro-terrorismo-e-alzheimer.html

A saúde alimentar nas comunidades indígenas
“Uma característica necessária a todos que pretendem atuar nos territórios indígenas é saber ouvir,
buscando conhecer as comunidades, seus saberes e suas regras de organização social e suas formas de cuidados com
a saúde e o ambiente. E mais, é preciso entender a grande sociodiversidade dos povos indígenas, que necessitam de
um olhar diferenciado.”
Com esta constatação, iniciamos a conversa com a Anabele Pires dos Santos sobre a sua atuação em
alimentação e nutrição nas comunidades indígenas. Ela é nutricionista graduada em nutrição pela Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) e especialista em saúde indígena pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),
Hoje, atua como docente no Curso de Especialização em Saúde Indígena da Universidade Federal de São
Paulo/Universidade Aberta do SUS.
Foi no período de graduação, nas aulas de Antropologia e Práticas Alimentares e Educação Alimentar e
Nutricional, que Anabele despertou sua paixão em atuar junto aos povos indígenas. Anabele conta que “ao final do
curso recebeu o convite para o trabalho na tribo Xacriabá (Norte de Minas Gerais), nas atividades de campo do
Projeto Distribuição Espacial da Desnutrição da População Infantil e das Nosologias Prevalentes, no período de 2000
a 2006, em populações indígenas de Minas Gerais. Da pesquisa, ela declara que “a identificação foi imediata.” Junto
disto, a nutricionista comenta que “a recepção e as parcerias com as comunidades vieram logo de início, motivando
o trabalho pautado no diálogo e na troca de conhecimentos.”
O olhar prioritário
Diversas são as intervenções para compreender de forma mais ampla, interagir e promover a cidadania e
assimilar a riqueza alimentar nas tribos indígenas. De forma prioritária, Anabele defende “é necessário priorizar o
acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de cinco anos e das gestantes”. Toda a observação e a
realidade de informações geradas fomentam o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (SISVAN I),
instrumento recomendado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), pela
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pelo
Ministério da Saúde (MS). “Os indicadores permitem descrever e prever as tendências das condições alimentares e
nutricionais de forma regular nas comunidades, contribuindo na construção e avaliação de políticas públicas, nos
programas e ações voltadas à saúde desta população”, explica a nutricionista.
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Um dos pontos que chama a atenção de Anabele é o quadro epidemiológico. Segundo ela, “O I Inquérito
Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas é marcado por alta prevalência de desnutrição e anemia entre as
crianças e sobrepeso e obesidade entre as mulheres.” No caso dos índios adultos, ela cita “o alto número de doenças
não transmissíveis (DCNT) como o diabetes mellitus e a hipertensão arterial.”
Promover a saúde em comunidades indígenas exige alinhamento com o Núcleo de Apoio à Saúde Indígena
(NASI), que tem papel importante e ao mesmo tempo desafiador. “É preciso orientar os índios sobre novos
alimentos que entram nas aldeias, em sua grande maioria industrializados, ricos em gordura e sal, e pobres em
vitaminas e minerais.” E acrescenta “precisamos despertar e
valorizar os hábitos alimentares tradicionais e promover ações de
fortalecimento que permitam e incentivem esses hábitos.”
Segurança alimentar em território indígena
A segurança alimentar e nutricional (SAN) em terras
indígenas é de muita complexidade. Anabele cita que, em 2009, o
Relatório do Diagnóstico Politransdimensional em SANs com
povos indígenas de Minas Gerais revelava o quadro de
insegurança alimentar que perpassava por diversas dimensões
relacionadas com a alimentação. Para a nutricionista, para
discutir SAN indígena “é preciso garantir acesso a terra e água de
qualidade, manejo adequado das roças, garantia de caça e coleta
sustentável dos alimentos.”
Outro grande desafio na saúde indígena são as barreiras
geográficas que se somam à vulnerabilidade social. Anabele
conta que “as distâncias dificultam o acesso às comunidades,
prejudicando o acompanhamento sistemático da população e a
efetivação de parcerias que contribuam com a melhoria da saúde
e da realidade vivenciada”. Um ponto defendido pela nutricionista é que “as atividades de alimentação e nutrição
devem interligar e se integrar com ações de outros setores que promovam a melhoria das condições dos índios”.
Os hábitos alimentares da sociedade têm influenciado a opção alimentar indígena. Anabele esclarece que
este é um contraponto que prejudica promoção da segurança alimentar, uma vez que “o índio acaba consumindo o
alimento da cidade, que em geral é processado e com baixo valor nutricional”. Somando-se a este contexto, ela
alerta que “a produção de alimentos saudáveis foi prejudicada, uma vez que a maioria das terras indígenas
demarcadas tiveram suas atividades degradadas e seus territórios e águas contaminados por fazendeiros,
garimpeiros, mineradores etc.”.
O protagonismo indígena é capaz de promover ações efetivas de alimentação e nutrição. Na visão de
Anabele “faz-se necessária a construção de políticas públicas com a participação efetiva dos índios”. Desta forma,
“qualificando as ações, promovendo a saúde e a SAN para esses povos e garantindo recursos para o
desenvolvimento de ações sustentáveis”, acrescenta. A garantia da saúde através da alimentação e nutrição é
defendida pela nutricionista. Anabele afirma que “profissionais e entidades devem se aproximar dos índios para
conversar, ouvir suas percepções e ser capaz de traçar ações em conjunto.” E é taxativa “é preciso a interlocução
entre o saber científico e locais, considerando que nenhum seja mais importante que o outro. Estas populações têm
plenas capacidades de gerir tais questões, pois conhecem bem os problemas enfrentados. ”
(*) Antônio Coquito – Jornalista socioambiental com especialização em Marketing e Comunicação e Comunicação e
Direitos Humanos com ênfase em temáticas intersetoriais – Terceiro Setor, Responsabilidade Socioambiental,
Políticas Públicas, Segurança Alimentar e Nutricional e Direitos Humanos com ênfase em Educação e Cidadania.
Saiba mais sobre os povos indígenas de Minas Gerais aqui.
Fonte: Rebrinc
http://rebrinc.com.br/noticias/alimentacao/a-saude-alimentar-nas-comunidades-indigenas/
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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

Julho
02.07 - Dia do Hospital
10.07 - Dia da Saúde Ocular
13.07 - Dia do Engenheiro de Saneamento
13.07 - Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente
25.07 - Aniversário de Criação do Ministério da Saúde
27.07 - Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho
28.07 – Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais

