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Adesão ao PSE chega a 90% do território
nacional!
Na última sexta-feira, 30/06, encerrou-se o prazo para adesão ao
ciclo 2017/18 do Programa Saúde na Escola (PSE).
Com o envolvimento dos gestores locais, representantes estaduais e
Conselhos Municipais de Saúde e de Educação, chegou-se a 90% a adesão de
municípios.
O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído em 2007, com ações
de saúde e educação voltadas às crianças, aos adolescentes, aos jovens e aos
adultos da educação pública brasileira. Os municípios participantes do
programa se unem para promover saúde e educação integral.
Em portaria publicada pelo Ministério da Saúde, o programa
estabelece doze ações a serem realizadas pelos gestores por dois anos. No
novo modelo, os 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. 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. Confira no
mapa abaixo o painel de adesões no site do Programa.
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Prorrogação do prazo de registro
das informações de
acompanhamento da saúde do
Programa Bolsa Família na Saúde –
1ª vigência de 2017
Informamos que o prazo para registro das informações
do acompanhamento de saúde do Programa Bolsa Família,
referente à 1ª vigência de 2017, foi prorrogado até o dia 07
de julho de 2017.
O link para a informação dos dados no Sistema de
Gestão
do
PBF
na
Saúde
(BFA)
é:
http://bolsafamilia.datasus.gov.br/.
Reforçamos o monitoramento da evolução da
cobertura do acompanhamento das condicionalidades de
saúde nos estados e municípios e solicitamos apoio na
intensificação dos registros.
Os dados parciais de acompanhamento e registro no
Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde,
referentes ao dia 23 de junho de 2017, encontram-se no link:
http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa_relconsol.asp.
Para esta vigência, temos 11.088.744 famílias
beneficiárias com perfil saúde para acompanhar. Informamos
que, até o presente momento, estamos com apenas 65,22%
de acompanhamento, o que corresponde a 7.232.079 famílias
acompanhadas.
Até o presente momento, foram localizadas 370.243
gestantes, sendo 79,59% da estimativa de gestantes, que é de
465.160. Sendo assim, verifica-se a necessidade de
intensificar a identificação de gestantes do PBF pelos serviços
de saúde municipais com vistas a possibilitar a concessão do
Benefício Variável à Gestante (BVG).
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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/uzxe1f

Não forçar a criança a comer. Isso aumenta o estresse e diminui ainda
mais o apetite. As refeições devem ser momentos tranquilos e felizes.
http://bit.ly/1Evpo4k

Com vistas a apoiar estados e municípios
nesse final de vigência informamos que o prazo
para registro das informações no sistema foi
prorrogado até 07 de julho de 2017. Assim, os
municípios têm até o dia 07 para registrar o
acompanhamento das condicionalidades de
saúde do Programa Bolsa Família referente à 1ª
vigência de 2017. Solicitamos seu apoio na
mobilização dos profissionais de saúde da
atenção
básica
para
registro
do
acompanhamento das condicionalidades de
saúde das famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail para bfasaude@saude.gov.br.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério da
Saúde
Facebook
Mesmo com todas as opções de comida disponíveis em uma
festa junina, é possível seguir uma alimentação baseada em
alimentos in natura ou minimamente processados, como
recomenda o Guia Alimentar da População Brasileira do
Ministério da Saúde. Dê preferência à comida de verdade!.
http://www.blog.saude.gov.br/o1rutl
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Participe da pesquisa sobre
atuação dos tutores da EAAB!
No primeiro semestre de 2016, a Coordenação-Geral
de Alimentação e Nutrição realizou, por meio do serviço de
ouvidoria do DENASUS (Departamento de Ouvidoria geral do
Sistema Único de Saúde), uma pesquisa sobre a Atuação dos
Tutores da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Essa
iniciativa partiu da necessidade de identificar possíveis
fragilidades para efetivação do trabalho cotidiano do Tutor.
Em continuidade ao diagnóstico de implementação
da EAAB no Brasil, foi construído um questionário eletrônico
(FormSUS) para que os estados e Distrito Federal pudessem
participar desse processo de reflexão. O prazo para as
contribuições foi até o dia 21 de abril de 2017, mas apenas
nove estados contribuíram. Por isso, estamos reabrindo o
link e solicitamos que os demais estados façam as suas
sugestões até o dia 31 de julho:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplica
cao=30183
Até o momento já participaram os estados: AC, AL, MG, PR,
RN, RS, SC, SE, SP

Evite preparações baseadas em alimentos ultraprocessados
como sorvetes, embutidos (salsichas, presuntos etc),
refrigerantes e bolos industrializados. Prefira comidas feitas
com alimentos in natura como milho, coco e mandioca. Ao
preparar os quitutes para a festa, utilize com moderação
açúcar, gordura e sal.
http://saudebrasilportal.com.br/

CGAN realiza videoconferência
com referências estaduais de
alimentação e nutrição
No dia 29 de julho de 2017, a CGAN realizou
videoconferência com as referências estaduais de
alimentação e nutrição, tendo como pauta os programas de
Nacional de Suplementação de vitamina A, Nutrisus,
Programa Bolsa Família na saúde, SISVAN, Estratégia
Amamenta e Alimenta Brasil e apresentação da Experiência
do DF na implantação do Programa de Terapia Nutricional
(ênfase na Alergia à Proteína do Leite de Vaca).
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De OLHO na

EVIDÊNCIA

O periódico The Journal of Clinical Hypertension publicou a versão early view de artigo científico intitulado
“The impact of voluntary targets on the sodium content of processed foods in Brazil, 2011–2013”.
O artigo discute a estratégia adotada pelo governo brasileiro para redução da ingestão de sódio dietético da
população a partir da constatação de que essa apresenta um consumo em excesso de sódio. Foram descritas as
estratégias de educação alimentar e nutricional, redução do sódio em alimentos processados e na alimentação
realizada fora de casa, adotadas pelo Ministério da Saúde desde 2011. Em relação à pactuação com o setor
produtivo de alimentos para redução do teor de sódio em produtos industrializados, foram realizadas três rodadas
de monitoramento em rótulos de alimentos, incluindo massas instantâneas, pães, bolos e misturas de bolo
produzidos comercialmente, biscoitos, lanches, batatas fritas, maionese, condimentos à base de sal e margarina.
Entre 90% e 100 % dos produtos alimentícios alcançaram os primeiros alvos no período 2011-2013, e o teor
médio de sódio das categorias de alimentos foi reduzido de 5% a 21% nestes primeiros 2 anos. Esses dados mostram
que com monitoramento e supervisão governamental, metas voluntárias para reduzir o teor de sódio no
processamento de alimentos podem ter um impacto significativo mesmo em um curto período de tempo. A
estratégia brasileira será monitorada continuamente para maximizar seu impacto e, se necessário futuramente, uma
transição para abordagens regulatórias com uma aplicação mais forte pode ser considerada. Leia mais:
→ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jch.13044/pdf
O periódico BMC Public Health publicou em junho deste ano a revisão sistemática
Policy lessons from health taxes: a systematic review of empirical studies, buscando
avaliar a aplicabilidade de impostos destinados a aumentar os custos de fabricação,
distribuição, venda e consumo de produtos prejudiciais à saúde. Essa publicação teve como objetivos: (a) avaliar se
tais impostos seriam capazes de reduzir o consumo dos produtos taxados e os danos à saúde relacionados ao seu
consumo; (b) gerar receita para objetivos de saúde e distribuir a carga tributária entre grupos de renda de forma
eficiente e equitativa; e (c) tornarem-se politicamente sustentável. O estudo concentrou-se, em sua maior parte, em
produtos alimentícios, cujo consumo regular também representa risco à saúde, dado o grande número de análises
acerca das taxas aplicadas sobre álcool e tabaco. Os autores observaram quantidade crescente de trabalhos
englobando o tema, o que demostra sua relevância. Os resultados indicam que a implementação do aumento de
impostos em 20% ou mais é eficaz na mudança de comportamento da população para redução de alimentos não
saudáveis e também para desfechos em saúde, já que reduz a procura por tais produtos. Por outro lado, a
destinação desses impostos para os gastos com saúde tende a aumentar o apoio público, desde que sejam adotados
compromissos específicos. Leia mais:
→ https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4497-z
A edição 21 (jul – set/2-17) da Revista Interface traz artigo intitulado Núcleos de
Apoio à Saúde da Família, seus potenciais e entraves: uma interpretação a partir da
atenção primária à saúde. Esse apresenta uma interpretação dos Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASF), visando ampliar a sua plataforma conceitual-normativa, com foco na
microgestão do seu trabalho. Foram discutidas ambiguidades e aspectos das normativas
oficiais, da literatura da Saúde Coletiva e reduções presentes nos serviços (subvalorização do
cuidado especializado ou do suporte às equipes matriciadas). Partindo do caráter generalista
do cuidado na atenção básica e de uma perspectiva operacional da interdisciplinaridade, o
autor critica a ênfase normativa na assunção de papéis generalistas pelos especialistas e a
subvalorização da assistência especializada pelos NASFs. O mesmo defende ainda que a otimização do
matriciamento demanda que os matriciadores assumam plenamente, e igualmente, o exercício do cuidado
especializado aos usuários referenciados e o apoio às equipes matriciadas, articulando-os, o que tornará os NASFs,
se ampliados e adaptados para as demais especialidades médicas, um excelente protótipo de serviço especializado
no Sistema Único de Saúde (SUS). Leia mais:
→http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1414-32832017000300565&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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Espaço dos Estados
II Encontro de Segurança Alimentar e Nutricional – O que é comida de
verdade?
Na última sexta-feira (30), foi realizado o II Encontro de Segurança Alimentar e Nutricional, trazendo para a
comunidade o debate com o tema “O que é Comida de Verdade?”. O evento realizado pelo Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) estabelece o compromisso de avançar na reflexão sobre o direito
humano a uma alimentação adequada. A iniciativa buscou também o fortalecimento da Política Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional, assegurada pela Lei Municipal nº 1.482/2013, e do Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. O embasamento para as discussões deu-se por meio do “Guia Alimentar
para a População Brasileira”, documento do Ministério da Saúde, publicado em 2014, e reconhecido pela
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO, órgão da ONU.
O Guia traz importantes abordagens sobre a questão da promoção da alimentação saudável, com
orientações objetivas. Neste contexto, a Prefeitura de Pinhais, por meio da Câmara Intersetorial de Segurança
Alimentar e Nutricional, em parceria com o CONSEA, lançaram nesse evento uma cartilha intitulada “O que é Comida
de Verdade”, com base no Guia Alimentar.
O evento contou como palestrantes:
 Regina Maria Lang – Professora do Departamento de Nutrição – Setor de Ciências da Saúde da UFPR e
Mestra em Ciências da Nutrição pela UNIFESP;
 Ivo Melão – Presidente da Associação dos Consumidores de Produtos Orgânicos do Paraná – ACOPA,
trabalha na área de socioeconomia rural e comercialização do Centro Paranaense de Referência em
Agroecologia – CPRA, órgão da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento; e
 Carina Biancardi – Nutricionista, Agricultora Familiar no Município de Bocaiúva do Sul e Representante da
Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia – AOPA.
Fonte: Portal da prefeitura municipal de Pinhais. Disponível em: http://www.pinhais.pr.gov.br/News7content12844.shtml

Minas Gerais forma mais 35 tutores no mês de junho
Nesse mês de junho, 35 novos tutores foram formados para Estratégia Amamenta Alimenta Brasil pelas
tutoras Ana Amélia Dias de Souza Pereira, Samira Brito Viana, Ana Elisa Barros e Renato Soares dos Reis da
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. As oficinas foram realizadas nos municípios de Caratinga e
Barbacena. A formação de tutores da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil visa qualificar os profissionais da Atenção
Primária à Saúde a implementarem ações de promoção do aleitamento materno e alimentação complementar
saudável nas Unidades Básicas de Saúde. Cada tutor é responsável por acompanhar a implementação dos planos
elaborados nas oficinas de trabalho de pelo menos uma equipe de saúde. E após a implementação dessas ações a
Unidade pode ser certificada na Estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Atualmente o Estado de Minas Gerais possui
02 Unidades certificadas. Agradecemos o apoio de todos envolvidos nessa realização.
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Convite para defesa de tese de doutorado
A Universidade Federal de Santa Catarina convida a todos a prestigiar, no dia 7 de julho de 2017, a defesa de
tese de doutorado intitulada: “Programa de Intervenção sobre Habilidades Culinárias: adaptação, aplicação e
avaliação do impacto nas práticas alimentares de estudantes universitários no Brasil”, da doutoranda Greyce Luci
Bernardo e sua orientadora, Rossana Pacheco da Costa Proença.
A tese ficou entre as melhores na classificação geral do concurso Imagine-PanGea, que teve como objetivo
buscar a aproximação entre os pesquisadores e as populações vulneráveis de diferentes países em desenvolvimento,
por meio da divulgação da ciência.
Participarão como membros da banca os professores: Inês Rugani Ribeiro de Castro (UERJ); Semíramis
Martins Álvares Domene (UNIFESP); Patrícia Faria Di Pietro (UFSC); Marcela Boro Veiros (UFSC);Patrícia de Fragas
Hinning (UFSC).

Obesidade infantil se torna alvo de políticas públicas na região
Preocupação mundial, a obesidade infantil já afeta pelo menos 15% das crianças no País. Diante do cenário,
agravado por pesquisas recentes que destacam que mais da metade da população está acima do peso e que 18,9%
dos brasileiros estão obesos, o Ministério da Saúde listou metas para diminuir os índices da doença, entre elas a
redução do consumo de refrigerantes e de sucos artificiais e o aumento da ingestão de frutas e de hortaliças. O
trabalho de sensibilização em torno do tema geralmente tem início nas escolas, no entanto, entre as sete cidades,
apenas o município de Santo André e uma unidade de ensino da rede estadual em Diadema destacaram manter
programas estruturados que visam diagnosticar o problema e traçar metas para combatê-lo.
Na rede municipal andreense, o tema veio à tona após pesquisa para conclusão de doutorado da FMABC
(Faculdade de Medicina do ABC), realizada entre 2014 a 2016, apontar que 48,4% dos alunos de duas escolas – Cesas
das vilas Palmares e Sá (374 crianças) – estavam acima do peso, entre eles obesos e obesos graves. “São números
alarmantes, por isso a ideia do projeto, apresentado à Secretaria de Educação e iniciado em março”, destaca a
coordenadora do programa Educação em Movimento, Aida Nascimento, professora de Educação Física de Santo
André há 27 anos.
Até ontem, o projeto coletou dados, entre eles peso, altura, circunferência abdominal, e realizou teste de
habilidade com 8.000 alunos da rede, com idade entre 6 a 10 anos, de 33 Emeiefs (Escolas Municipais de Educação
Infantil e Ensino Fundamental) – 62% do total de unidades. A expectativa é a de que a tabulação dos números seja
feita até agosto, quando terão início quatro turmas de atendimentos para as crianças que estiverem obesas. “Vamos
encaminhá-las para atividades específicas, duas vezes por semana, no contraturno escolar, buscando a melhoria da
qualidade de vida”, observa Aida.
Fonte: Diário do Grande ABC
Leia na íntegra: https://www.dgabc.com.br/Noticia/2714351/obesidade-infantil-se-torna-alvo-de-politicas-publicas-na-regiao

Agenda da CGAN
294ª Reunião ordinário do CNS discute pauta da Comissão intersetorial de
Alimentação e Nutrição
No período da manhã do dia 7 de julho de 2017, na 294ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde,
serão discutidas as seguintes temáticas indicadas pela Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição – CIAN:
 As Décadas e os Objetivos da Nutrição e Compromissos brasileiros;
 Aliança pela Alimentação Saudável;
 O Histórico da CIAN.
Acompanhe ao vivo pelo site do Conselho Nacional de Saúde: http://www.conselho.saude.gov.br/
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
Dietas da moda e alimentos milagrosos
A cada dia, mais informações sobre
alimentação e nutrição são divulgadas pela mídia
em jornais, revistas, blogs, redes sociais, sites da
internet, programas de televisão e mensagens
veiculadas em comerciais e propagandas de
produtos. Seus objetivos incluem reduzir peso,
prevenir doenças ou até mesmo “potencializar” a
saúde. Contudo, em geral, essas informações são
pouco qualificadas, com base no senso comum e
baixo nível de evidência, tornando difícil a
assimilação e provocando, muitas vezes, alterações
desnecessárias na alimentação, sem considerar os
potenciais efeitos prejudiciais ao organismo ou à
cultura alimentar.
A busca pelo emagrecimento é um dos
temas mais discutidos na mídia, não apenas pela
interferência na saúde dos indivíduos, mas
também pelo culto à beleza e o status adquirido
com o “corpo fitness”. Recorrentemente, ocorre a
divulgação de novas dietas com a promessa de
efeitos milagrosos do tipo “emagreça rápido”,
“perca até 10 kg em uma semana” ou
“desintoxique seu corpo de tudo o que há de
ruim”, principalmente na internet, um meio rápido
e eficiente de divulgação. Contudo, fica a dúvida
quanto à validade dessas informações.
As “promessas milagrosas” promovem,
muitas vezes, a ilusão de que o consumo de
apenas um determinado alimento será suficiente.
Mas, será que existe um alimento milagroso que
atenda a todas as necessidades do corpo? Um
alimento pode apresentar propriedades que
contribuem para a promoção da saúde e até
possuir efeitos desejáveis no metabolismo, mas
nenhum deles sozinho consegue fornecer o que
necessitamos para uma vida saudável e nenhum
alimento por si emagrece. Apenas uma
alimentação variada, baseada em alimentos in
natura e minimamente processados, adequada em
qualidade e quantidade e que respeite nossas
tradições e cultura pode promover a nossa saúde.
As “dietas da moda”, que prometem
redução de peso rápida e sem sacrifícios são

dissociadas dos diversos determinantes da saúde e da
nutrição, e constituem padrões de comportamento
alimentar não usuais, adotados entusiasticamente por
seus seguidores. Seu sucesso é atribuído especialmente à
motivação inicial das pessoas pelo contato com algo
novo, além da promessa de resultados rápidos.
Entretanto, a adesão à dieta é temporária, sendo
usualmente abandonada em poucas semanas, uma vez
que as mudanças propostas não condizem com os hábitos
e o cotidiano do indivíduo. De forma geral, além de não
possuírem embasamento científico, essas dietas criam
expectativas irreais relacionadas à velocidade e à
quantidade de peso perdida. Podem, ainda, causar
deficiências nutricionais e potenciais riscos à saúde, se
conduzidas por um longo período.
Não é recomendada a adoção de qualquer tipo de
dieta sem a orientação de um profissional de saúde,
especialmente o nutricionista, sendo que para a
manutenção de um peso adequado e saudável, a
reeducação alimentar, a prática regular de atividade física
e a adoção de outros hábitos de vida saudáveis são
sempre as melhores escolhas.
O Guia Alimentar para a População Brasileira
postula que uma alimentação adequada e saudável
perpassa por aspectos biológicos e sociais do indivíduo,
devendo estar em acordo com as necessidades
alimentares especiais; ser referenciada pela cultura
alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia;
acessível do ponto de vista físico e financeiro; harmônica
em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da
variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em
práticas produtivas adequadas e sustentáveis.
Em contrapartida, as “dietas da moda” usualmente
se limitam a considerar apenas a ingestão de nutrientes e
calorias, não abarcando as singularidades do indivíduo e
o contexto em que vive. Entretanto, como colocado pelo
Guia Alimentar, uma alimentação saudável não se
restringe ao consumo de nutrientes, sendo importantes
para a saúde os alimentos, as inúmeras possibilidades de
combinações entre eles e suas formas de preparo, as
características do modo de comer e as dimensões sociais
e culturais das práticas alimentares.

Uma alimentação adequada e saudável é aquela culturalmente adequada à realidade do indivíduo, rica em
alimentos in natura e minimamente processados, com reduzidas quantidades de óleo, sal e açúcar.
Alimentos processados devem ser usados como parte de preparações culinárias, evitando os
ultraprocessados, que além de não serem saudáveis, tendem a mudar nossa forma tradicional de se
alimentar.
Fonte: Texto adaptado de - Ministério da Saúde/UFMG - Desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição: material de apoio para profissionais da saúde.
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/desmistificando_duvidas_alimentacao.pdf
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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 – 30.06.2017)

Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A – parcial de 03/07/2017

- nº de famílias de acompanhamento obrigatório: 11.088.744
- 67,16 % de famílias acompanhadas
 7.446.904 famílias acompanhadas
 Em relação à 2ª vigência/2016, estamos com menos 1,39 ponto
percentual (p.p.);
- 378.462 gestantes localizadas:
 Em relação à estimativa (465.160), estamos com 81,36% de
gestantes localizadas;
- Descumprimento na atual vigência:
 60.644 crianças sem vacina em dia
 1.761 gestantes sem acesso ao pré-natal
- Municípios:
 04 municípios estão com 0% de famílias acompanhadas;
 70 municípios com menos de 30% de famílias acompanhadas;
 96 municípios sem nenhuma gestante identificada

- 1.244.417 crianças de 6 a 59 meses foram
suplementadas com vitamina A, o que representa
19,68 % da meta de crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com julho de 2016, estamos
com menos cerca de 1.375.102 crianças de 6 a 59
meses suplementadas e menos 21,57 pontos
percentuais ao comparar o percentual de
cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média
nacional (18,08%): RJ, RS, SP, PR, CE, BA, PE e PA.

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

Abaixo a tabela com o monitoramento parcial
referente ao dia 03/07/2017 por Unidade
Federativa
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Resultado parcial da primeira vigência 2017 - 30/06/2017
Famílias para
Famílias
Percentual de
Acompanhamento
Acompanhadas
Acompanhamento
75.292
48.999
65,08 %
321.100
226.751
70,62 %
58.903
28.772
48,85 %
336.167
261.220
77,71 %
1.397.540
970.436
69,44 %
842.248
645.353
76,62 %
69.257
27.070
39,09 %
144.348
82.029
56,83 %
266.901
173.525
65,01 %
799.863
584.050
73,02 %
139.629
88.291
63,23 %
110.787
62.469
56,39 %
866.142
656.209
75,76 %
772.645
539.366
69,81 %
402.640
293.487
72,89 %
303.386
218.443
72 %
878.649
616.324
70,14 %
346.898
263.149
75,86 %
638.494
344.200
53,91 %
276.539
184.142
66,59 %
301.781
169.000
56 %
79.229
39.922
50,39 %
40.802
21.573
52,87 %
99.989
67.316
67,32 %
1.195.382
597.688
50 %
216.903
158.336
73 %
107.230
78.784
73,47 %
11.088.744
7.446.904
67,16%
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Meta
Crianças 6 - 59
meses
60.907
209.910
291.048
55.682
813.880
501.780
101.332
97.441
223.404
493.617
251.962
74.890
117.020
580.483
223.325
522.713
190.877
107.169
194.320
183.396
99.072
37.739
94.253
22.786
131.685
545.273
95.731
6.321.695

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas
15.689
59.783
69.751
16.688
107.922
58.126
31.948
22.153
54.541
107.125
114.284
22.341
49.831
92.254
71.374
78.027
49.534
9.301
7.402
53.755
20.058
8.154
4.154
7.828
31.617
37.016
43.761
1.244.417

Cobertura
25,76%
28,48%
23,97%
29,97%
13,26%
11,58%
31,53%
22,73%
24,41%
21,70%
45,36%
29,83%
42,58%
15,89%
31,96%
14,93%
25,95%
8,68%
3,81%
29,31%
20,25%
21,61%
4,41%
34,35%
24,01%
6,79%
45,71%
19,68%

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 9

Saiu na Mídia
As regiões do Brasil representadas em cinco alimentos

O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. Ponto para nós no que diz respeito à alimentação
saudável. É possível variar na dieta e buscar preciosidades em cada canto. Dentre os alimentos regionais
brasileiros, escolhemos um para representar cada uma das cinco regiões do Brasil. Embora sejam típicos de cada
região, todos podem ser encontrados com certa facilidade em cada estado brasileiro.
Região Norte - Açaí

O açaí é uma dos frutos de maior importância na Amazônia, não apenas por seu papel socioeconômico e cultural,
mas por sua relevância nutritiva. Considerado um alimento de grande valor nutricional, o açaí apresenta em sua
composição fibra alimentar, antocianinas, minerais (particularmente cálcio e potássio) e ácidos graxos essenciais.
A polpa é mais comumente utilizada para o consumo, mas também entra em nossa culinária de outras formas,
como na produção de pães.
Região Nordeste - Caju

O caju é facilmente encontrado no Norte e Nordeste do Brasil, mas já conquistou paladares ao redor do mundo.
São conhecidas cerca de 20 variedades do fruto, classificadas segundo a consistência da polpa, o formato, o
paladar e a cor (amarela, vermelha ou roxo-amarelada). A parte carnosa do caju é muito apreciada consumida in
natura ou na forma de suco, doces em calda, em pasta ou cristalizados. Ainda verde, o caju é chamado de
“maturi” e pode ser usado, também, no preparo de pratos salgados, como refogados. O caju é rico em vitamina C,
cálcio, fósforo e ferro. Sua castanha também é bastante apreciada.
Região Centro-Oeste - Pequi

No cerrado brasileiro são encontradas três espécies de pequi. A literatura apresenta teores elevados de
carotenoides totais para o pequizeiro. O fruto é usado para fabricação de licor, e a polpa é consumida com arroz,
feijão, galinha ou batida com leite e açúcar. A principal forma de processamento do pequi é a extração do óleo
dos frutos.
Região Sudeste - Abacate

São Paulo e Minas Gerais são responsáveis por quase dois terços do total de produção de abacate no Brasil,
sendo de sabor suave é uma de nossas frutas mais versáteis.. Por suas qualidades e extrema suavidade ao
paladar, o abacate pode auxiliar bastante na hora de montar uma dieta saudável, principalmente pela capacidade
de integrar pratos doces e salgados. É constituído basicamente por ácidos graxos não saturados e concentra 70 %
de água em sua composição.
Região Sul - Nectarina

Bastante consumida no Sul, a nectarina se adaptou bem ao clima temperado brasileiro e ganhou seu lugar à mesa
de ponta a ponta. A nectarina possui nutrientes importantes para a saúde humana, sendo rica em vitamina A,
niacina (vitamina do complexo B), vitaminas C, K, B5, ferro, potássio e pectina, que ajuda a controlar os níveis de
colesterol do sangue. Pode ser consumida in natura ou utilizada para elaborar doces, bolos, caldas e sorvetes.
Fonte: Plataforma Saúde Brasil
http://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/destaques/1048-as-regioes-do-brasil-representadas-em-cinco-alimentos
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Calendário
Próximos eventos e datas importantes
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

