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Ministério da Saúde libera R$ 20 milhões para
de pesquisas em alimentação e nutrição
O conhecimento da situação alimentar e nutricional da população e a
produção evidências sobre intervenções e estratégias de promoção da saúde
são elementos fundamentais na elaboração, monitoramento e
aperfeiçoamento das políticas. Assim, a Coordenação-Geral de Alimentação e
Nutrição do Ministério da Saúde realizou um levantamento das prioridades de
pesquisa nas suas diferentes áreas de atuação, com vistas a preencher as
lacunas de informação sobre alimentação e nutrição para seus principais
programas e ações.
A partir desse levantamento, foi planejado um conjunto de ações, dentre
as quais se destaca uma parceria com o Departamento de Ciência e Tecnologia
(DECIT/SCTIE/MS) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq/MCTIC) para a divulgação de três editais temáticos de
pesquisa com diferentes enfoques, lançados no dia 10 de julho de 2017 no
Diário Oficial da União. São eles:
INQUÉRITO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INFANTIL
R$ 15 milhões
• Consumo alimentar
• Antropometria
• Avaliação bioquímica das carências de micronutrientes

PROJETOS DE PESQUISA EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
R$ 5,6 milhões
• Obesidade
• Promoção da alimentação adequada e saudável
• Organização da atenção nutricional
• Regulação de publicidade infantil
• Taxação e rotulagem de alimentos
• Qualidade de dados antropométricos
• Avaliação de e/ou estratégias programas relacionados à saúde pública.

REVISÕES SISTEMÁTICAS DA LITERATURA

R$ 400 mil

• Obesidade
• Prevalência da deficiência de micronutrientes
• Intervenções efetivas para prevenção e controle da deficiência de
micronutrientes.

Os projetos deverão ser inseridos nos Eixos Temáticos, Temas e Linhas de
pesquisa relacionados. Os editais estarão disponíveis na página oficial do
CNPq, onde também deverão ser inseridas as propostas de pesquisadores
interessados até o dia 24 de agosto de 2017. O resultado final será divulgado
no dia 24 de novembro de 2017.
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
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CGAN participa de missão de prospecção em Segurança
Alimentar e Nutricional em Moçambique
A CGAN representeou o Ministério da Saúde em missão de prospecção de projeto de cooperação
técnica internacional de segurança alimentar e nutricional em Moçambique, no período de 17 de junho a 02 de
julho, a convite a Agência Brasileira de Cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD.
A coordenação da implementação das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional está ao cargo do
Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN), vinculado ao Ministério de Agricultura e
Segurança Alimentar de Moçambique. Coordena a “Estratégia e Plano de Acção de Segurança Alimentar e
Nutricional” e o “Plano Multissetorial para Redução da Desnutrição Crônica (PAMRDC)”, estimada em 43% no país.
Entendendo como imprescindível fortalecer a coordenação intersetorial e a execução das intervenções de
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, assegurar a integração progressiva da nutrição e alimentação em
todas as decisões de políticas, bem como aumentar o grau de
responsabilização setorial e territorial, o SETSAN propôs a realização de
parceria com o Brasil, em decorrência da reconhecida e elevada experiência
do Governo Brasileiro na estruturação e governança do Sistema de
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Houve manifestação de interesse
mútua com a Fiocruz, Ministério da Saúde (MS), Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) e Consea Nacional - órgãos do Governo do
Brasil - para a estruturação e proposição de um Programa de Cooperação
Técnica.
Em pactuação com a ABC e demais órgãos envolvidos, incluindo
representantes do SETSAN/Moçambique, essa missão teve como objetivos:
 Realizar prospecção de projeto de cooperação técnica na área de
segurança alimentar e nutricional;
 Apoiar a constituição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSAN) em Moçambique e fortalecer processos de
gestão e institucionalização de instâncias governamentais conexas á
SAN;
 Formação da equipe central, provincial e distrital da SETSAN, dos
parceiros governamentais que comporão o CONSAN universidades e
Ativistas de EAN que atuam na zona rural de Nampula
demonstrando as preparações da culinária local usadas na
outros atores sociais estratégicos. A formação será coordenada
recuperação das crianças com desnutrição
pela Fiocruz, com base no diagnóstico situacional observado in loco,
necessidades e demandas do SETSAN.
Participaram dessa missão representantes de Agência de Cooperação
Brasileira ABC/MRE, do Observatório de Hábitos Alimentares (OBHA)
da Fiocruz/Brasília,
Escola
Nacional de Saúde Pública
(ENSP) /Fiocruz/RJ, Centro de
Relações Internacionais em
Saúde
(Cris)/Fiocruz/RJ,
Câmara Interministerial de
Segurança
Alimentar
e
Nutricional
(Caisan)/MDS,
Conselho
Nacional
de
Segurança
Alimentar
e
nutricional (Consea)/PR e
Coordenação
Geral
de
Alimentação
e
Nutrição
Encontro com a Sra. Ministra da Saúde de Moçambique
(CGAN)/MS.

Encontro com a Sra. Vice-Ministra de Agricultura e Segurança
Alimentar e Nutricional (MASA) de Moçambique

Encontro com o Sr Administrador do distrito de Monapo,
província de Nampula, norte de Moçambique
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Direito à alimentação saudável para
todos é tema de debate no CNS
O direito humano à alimentação saudável para toda a
população brasileira foi tema de debate no Conselho Nacional de
Saúde (CNS), nesta sexta-feira (7). A Comissão Intersetorial de
Alimentação e Nutrição (CIAN) do CNS abordou o assunto durante
a 295ª Reunião Ordinária do colegiado.
Ao fazer um resgate
histórico
das
ações
realizadas pela comissão
desde 2007, com as
atribuições
e
temas
transversais presentes nas
discussões, Zaíra Salerno,
coordenadora da CIAN,
apresentou os desafios a
serem enfrentados para garantir a segurança alimentar e
nutricional da população. Entre eles, a rotulagem de alimentos, o
fortalecimento da agricultura familiar e a luta pela redução da
obesidade no país.
Dados do Ministério da Saúde apontam que 57% da
população brasileira adulta estão acima do peso e 20% dos
brasileiros são considerados obesos. Entre as crianças, de três a
nove anos, 31% apresenta excesso de peso e 8% dos adolescentes
são obesos. O custo anual da obesidade para o Sistema Único de
Saúde (SUS) é de aproximadamente R$ 488 milhões.
“Não podemos fazer essa discussão da forma simplista como
está sendo feita, sempre culpabilizando o indivíduo. O tema da
obesidade depende de políticas públicas”, afirma a coordenadora
geral de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Atenção à Saúde
do Ministério da Saúde, Michele Lessa de Oliveira.
Entre as políticas públicas eficazes para combater a
obesidade infantil, ela destaca a melhoria na rotulagem de
alimentos, a taxação de alimentos ultraprocessados, a redução de
preços de alimentos saudáveis, a regulação da publicidade e a
promoção de ambientes mais saudáveis, principalmente nas
escolas. Os conselheiros nacionais concordaram sobre a
importância de ampliação do debate sobre a obesidade infantil em
diferentes esferas.
Além das duas exposições, Paula Johns apresentou a Aliança
pela Alimentação Adequada e Saudável, que reúne organizações da
sociedade civil de interesse público, profissionais, associações e
movimentos sociais com objetivo de desenvolver e fortalecer ações
coletivas que contribuam com a realização do Direito Humano à
Alimentação Adequada por meio do avanço em políticas públicas
para a garantia da segurança alimentar e nutricional e da soberania
alimentar no Brasil.
Fonte: Adaptado de SUS Conecta.
Disponível em: http://www.susconecta.org.br/2017/07/direito-a-alimentacaosaudavel-para-todos-e-tema-de-debate-no-cns/

PÁGINA 3

Saiu nas Redes Sociais do Ministério
da Saúde
Confira todas as dicas de como iniciar uma atividade física na
Plataforma Saúde Brasil:
http://portalsaude.saude.gov.br/saudebrasil

Usar roupas leves e confortáveis facilitam a prática da atividade
física.
http://portalsaude.saude.gov.br/saudebrasil @minesporte

Faça uma avaliação médica e busque orientação antes de
começar uma atividade física.
http://portalsaude.saude.gov.br/saudebrasil
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Comitê técnico (CT) de gestão da
Estratégia Intersetorial de Prevenção e
Controle da Obesidade
No último dia 06 (quinta-feira) a CGAN participou da reunião
do Comitê técnico (CT) de gestão da Estratégia Intersetorial de
Prevenção e Controle da Obesidade, que teve como pauta e
desdobramento a apresentação dos primeiros resultados do balanço
da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade.
A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e
Nutricional (CAISAN) conduziu um estudo de avaliação da
implementação da Estratégia nos estados e contou com a
colaboração de 25 Estados.
Observa-se que 12 Estados apresentam Planos Estaduais de
Segurança Alimentar e Nutricional, que contemplam ações e metas
de prevenção e controle da obesidade. Desses, 10 planos
contemplam ações do Eixo 1 da Estratégia (Disponibilidade e acesso
a alimentos adequados e saudáveis). 11 planos contemplam ações
do eixo 2 da Estratégia (Educação, comunicação e informação), nove
contemplam ações do Eixo 3 (Promoção de modos de vida saudáveis
nos ambientes/territórios), seis contemplam ações do Eixo 5
(Atenção Integral à Saúde do individuo com Excesso de
Peso/obesidade) e nove contemplam ações do eixo 6 (regulação e
controle da qualidade e inocuidade dos alimentos).
A CAISAN fará divulgação dos resultados por meio de boletim.
De forma geral, é preciso ampliar o número de Estados com Planos
de SAN e ações interesetoriais para Prevenção e Controle da
Obesidade.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério
da Saúde
Escolha uma atividade física q vc não se machuque, pois
pode te fazer desistir. @minesporte
http://portalsaude.saude.gov.br/saudebrasil

O leite materno contém a quantidade de água suficiente para
as necessidades do bebê. http://bit.ly/1Evpo4k

Acesse aqui os documentos da Estratégia da Obesidade:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_promocao_da_saude.php?conteud
o=prevencao_e_controle

Encerramento da 1ª vigência de 2017 –
PBF
Informamos que no dia 07/07/17(sexta-feira) encerrou-se o
prazo para o registro das condicionalidades de saúde da 1ª vigência
de 2017 no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde BFA. Em breve, a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do
Ministério da Saúde divulgará os resultados finais do
acompanhamento.
Lembramos que o período de acompanhamento da 2ª vigência
de 2017 iniciou em 01/07/2017 e irá até 31/12/2017. Em agosto, o
Sistema BFA será aberto para o registro das condicionalidades de
saúde da 2ª vigência de 2017.

Mesmo recebendo outros alimentos, recomenda-se que a
criança mame no peito até 2 anos ou +. http://bit.ly/1Evpo4k
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério
da Saúde
A alimentação do bebê, após 6 meses, deve ser composta de
grãos, carnes, frutas e verduras. http://bit.ly/1Evpo4k
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Pesquisa Nacional: Formação do
Nutricionista em Educação Alimentar
e Nutricional
VOCÊ É DOCENTE DA DISCIPLINA DE “EDUCAÇÃO ALIMENTAR E
NUTRICIONAL”?

Ofereça alimentos sem rigidez de horário. O leite materno
pode complementar a alimentação. http://bit.ly/1Evpo4k

A Universidade de Brasília está
realizando uma pesquisa nacional sobre a
formação do nutricionista em Educação
Alimentar e Nutricional.
A pesquisa está sendo realizada por
meio de um questionário online, de rápido e
fácil preenchimento. As informações não
serão divulgadas individualmente e as
Instituições de Ensino Superior não serão identificadas.
A sua participação é fundamental para respondermos
algumas perguntas:
- como está sendo a formação em EAN do futuro nutricionista?
- quais os desafios para esta formação?
- quais os caminhos de aprimoramento?
Participe da pesquisa acessando o questionário aqui.
Questionário disponível até o dia 24 de julho de 2017!
Fonte: Ideias na Mesa
https://www.ideiasnamesa.unb.br/index.php?r=noticia/view&id=2481

Os lanches não devem substituir o almoço ou jantar porque
podem aumentar o risco de anemia. http://bit.ly/1Evpo4k
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Escolhas dos alimentos para as crianças requer atenção das
famílias
Com tanta oferta de alimentos embalados em caixas coloridas e com
preparo fácil, prático e rápido, o hábito de ingerir produtos saudáveis, in
natura ou minimamente processados, está cada vez mais raro. Para a
nutricionista da UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ines
Rugani, uma das medidas para combater a obesidade é incentivar as
pessoas a frequentar feiras de frutas e hortaliças dos bairros onde vivem.
“A escolha saudável deve ser uma escolha fácil. Cabe à sociedade e ao
poder público fazer com que essa escolha seja fácil. Não há possibilidade
de combater a obesidade na infância sem interferir nos ambientes”,
reforça.
A nutricionista destaca ainda que as crianças imitam o que é feito em casa. Por isso, segundo ela, a conduta
alimentar da casa está associada ao peso e ao comportamento das crianças. Rugani acrescenta que os parentes
devem ficar atentos ao ambiente onde a criança está inserida e evitar alimentos ultraprocessados (como macarrão
instantâneo, salgadinhos de pacote e refrigerantes) e, consequentemente, uma futura obesidade infantil. “O que
entra em casa, como a família se organiza para que a casa tenha menos alimentos ultraprocessados, envolver a
criança no processo de preparação do alimento de uma forma mais lúdica, para que ela possa conhecer mais os
alimentos in natura, isso tudo pode ajudar a evitar a obesidade”, explica a nutricionista.
De olho no rótulo dos alimentos
Como hoje existem várias opções no mercado com preços atrativos, é preciso ficar atento aos riscos que esses
alimentos podem oferecer. É o que a presidente do Instituto Movere, Vera Perino, ensina. Ela fundou o Instituo há
13 anos e mostra para as crianças e para os pais como é possível comprar alimentos saudáveis e baratos quando se
olha os nutrientes oferecidos. “Mesmo com tanta variedade, é necessário observar e ficar atento na hora da compra.
Isso não será tão difícil se a família sentar com a criança e mostrar a importância dos alimentos e os malefícios dos
alimentos ultraprocessados” reforça Vera.
O Instituto Movere atende famílias de crianças e adolescentes de baixa renda com o objetivo de prevenir e
tratar a obesidade infantil. A iniciativa tem sido relevante para as famílias aprenderem a importância do que está
sendo comprado, como a quantidade de sódio de cada alimento, por exemplo. “Para buscar escolhas mais saudáveis
é preciso entender o rótulo, entender o que são os alimentos ultraprocessados e ensinar como é possível
reaproveitar os alimentos”, argumenta Vera.
De acordo com Ines, o mundo da internet também é um grande influenciador para a prática da alimentação
inadequada. “O mundo virtual traz inúmeras propagandas de alimentos ultraprocessados. Quanto menos tempo a
criança ficar no mundo das telas, menos vulnerável ela ficará”, comenta. Além disso, a nutricionista destaca as
escolas como fonte para consumir alimentos frescos e saudáveis, como os programas de hortas pedagógicas. “As
crianças plantam e redescobrem o prazer de ser alimentar com alimentos saudáveis. Ali elas têm contato com os
alimentos, sabem da importância e aprendem o valor nutricional de cada um”, explica Ines.
Para auxiliar as escolas, a Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde oferece o manual
“Cantinas Escolares saudáveis” para todas as escolas do Brasil e um curso à distância da RedeNutri sobre a
cartilha. Existe também o Programa Saúde na Escola, que atua com ações de prevenção da obesidade infantil nas
escolas públicas com profissionais de saúde fazendo o acompanhamento do peso e estado nutricional dos escolares.
Quando necessário, o estudante é encaminhado para a unidade básica de saúde, onde recebe acompanhamento
constante.
A estratégia ideal para a mudança de hábito com menos influência dos ambientes externos é a combinação de
compras de alimentos saudáveis nas feiras locais com o comportamento alimentar das famílias. No entanto, as
famílias também devem encorajar as crianças a reduzirem o consumo de bebidas açucaradas, estimular a prática de
atividade física e diminuir o tempo gasto com o mundo virtual.
Fonte: Blog da Saúde
Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/52745-familias-devem-ficar-atentas-as-influencias-ao-fazerem-escolhas-dosalimentos-para-as-criancas
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Programa da ONU orienta países a cumprirem metas de nutrição
Países que aprovaram a resolução da Assembleia Geral da ONU sobre a Década de Ação pela Nutrição –
lembrada de 2016 a 2025 – podem consultar um programa de trabalho com recomendações sobre metas globais de
combate à fome e à má nutrição. Publicação foi elaborada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
O objetivo do documento é levar países a traduzir compromissos assumidos junto à ONU – como os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável e as metas aprovadas pela II Conferência Internacional de Nutrição (CIN-2) – em
iniciativas concretas.
O programa de trabalho define seis áreas principais de atuação: sistemas alimentares resilientes e
sustentáveis para dietas saudáveis; sistemas de saúde com cobertura universal de ações essenciais em nutrição;
proteção social e educação em nutrição; comércio e investimentos para melhorar a nutrição; ambientes saudáveis e
de apoio à nutrição em todas as idades; e governança fortalecida e prestação de contas para a nutrição.
Outro ponto central da publicação é a recomendação de que países adotem, para o prazo da Década, os
chamados objetivos SMART — sigla em inglês para “específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo”.
Em maio, o Brasil se tornou o primeiro Estado-membro a definir que metas almeja alcançar no marco do
decênio. A nação se comprometeu a deter o crescimento da obesidade entre adultos, reduzir o consumo regular de
bebidas adoçadas com açúcar em pelo menos 30% no mesmo grupo etário e ampliar, em no mínimo 17,8%, a
proporção de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente. O prazo para o cumprimento dos objetivos é
mais curto – 2019.
O programa de trabalho aborda ainda a criação de Redes de Ação entre países para o enfrentamento de
problemas específicos de nutrição. As redes podem ser formadas nos níveis regional ou global a partir da solicitação
de um ou mais Estados. Podem promover encontros, apresentar iniciativas conjuntas e envolver sociedade civil,
setor privado – assegurada a ausência de conflito de interesses – e academia.
Os países que já tenham apresentado compromissos específicos para a Década e que apoiem ativamente
outras nações por meio das Redes serão reconhecidos como “Nutrition Decade Champions”. O programa de
trabalho conta com uma lista de sugestões de temas para a criação das Redes.
Acesse o documento clicando aqui.

Foto: EBC

Fonte:
https://nacoesunidas.org/agencias-da-onu-lancam-programa-de-trabalho-para-orientar-paises-a-cumprir-metas-de-nutricao/
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Publicidade infantil: entenda o debate e saiba como a questão é
regulamentada
Joaquim tomava sempre o mesmo iogurte pela manhã. Um dia, viu na televisão um produto com a imagem de
um personagem que ele gostava muito. Queria aquele. Quando viu a embalagem do lanche habitual servido pela
mãe, desatou num choro. A sequência de meia hora de birra da criança de 3 anos fez a mãe entender o peso da
interferência da TV na vida familiar.
“A televisão influencia de forma quase definitiva na escolha da criança por mexer com uma camada mais
profunda dos seus desejos e ter um impacto 'real' na vida dos pequenos”, constata a professora de inglês Isabella
Batista, de 26 anos, mãe de Joaquim.
O caso não é exceção. Oitenta por cento das decisões de compra das famílias são influenciadas por crianças,
segundo um estudo da TNS/InterScience, de 2003. Em geral, os pequenos pedem produtos alimentícios (92%),
seguidos por brinquedos (86%) e roupas (57%). Biscoitos, bolachas, refrigerantes, salgadinhos de pacote,
achocolatados, balas e chocolates são os mais requisitados. Uma escolha que é induzida principalmente pela
televisão (73%), aponta o estudo.
A obesidade infantil relacionada à propaganda atinge crianças do mundo inteiro e já levou a Organização
Mundial da Saúde (OMS) a apontar a necessidade da regulação da publicidade de alimentos. Em 2012, durante o
congresso World Nutrition 2012, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) publicou o
documento “Recomendações para Promoção e Publicidade de alimentos e bebidas não-alcoólicas para crianças nas
Américas”.
Além da obesidade – que leva a doenças crônicas como cardiopatias, hipertensão, diabetes e alguns tipos de
câncer –, a propaganda infantil também estimula o materialismo, o individualismo e a violência. Pesquisa da
Fundação Casa em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que mais da metade dos
adolescentes internados por conflitos com a lei estão envolvidos em crimes ligados a bens de consumo.
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) é contrário a qualquer propaganda dirigida às crianças.
“O Idec entende que toda publicidade que tem o público infantil como interlocutor desrespeita o princípio da
identificação, pois a criança não tem condições de analisar criticamente o interesse mercadológico que existe por
trás da informação direcionada a ela”, aponta o instituto. “Por ser hipervulnerável às práticas de marketing, esse
público merece especial proteção”, considera a advogada do Idec Mariana Ferraz, em texto veiculado na página do
instituto.
Diante dessa realidade, além de trabalhar pela conscientização dos pais e com denúncias às campanhas
claramente abusivas, o movimento Criança e Consumo, do Instituto Alana, atua no diálogo com vários setores para
inibir a publicidade infantil.
“Nós temos conversado com vários setores desde anunciantes a radiodifusores e setor produtivo levando essa
conscientização. Citamos sempre o exemplo da TV Brasil, que tem mais de cinco horas de programação diária
voltada ao público infantil sem publicidade”, lembra Godoy.
“A TV Cultura de São Paulo também tem uma programação premiada internacionalmente e não se vale dessa
deficiência de experiência de julgamento da criança para manter essa programação”, completa.
Legislação
Segundo a publicação Caderno Legislativo: Publicidade Infantil, do projeto Criança e Consumo do Instituto
Alana, no Brasil, a publicidade dirigida ao público infantil já pode ser considerada ilegal, apesar de não existir uma
norma específica para o tema.
Trata-se da interpretação da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069/1990), da Convenção das Nações Unidas sobre as Crianças (Decreto no 99.710/1990), do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e da Resolução nº 163, de 13 de março de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente – Conanda.
“Pode-se dizer que a publicidade dirigida ao público infantil é proibida, mesmo que na prática ainda sejam
encontrados diversos anúncios voltados para esse público”, diz o texto do Instituto Alana.
Leia a matéria na íntegra: EBC
Disponível
em:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/publicidade-infantil-entenda-o-debate-e-saiba-como-questao-eregulamentada
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Espaço dos Estados

Segurança Alimentar e Nutricional é tema de encontro em Pinhais
A preocupação com uma alimentação adequada é um tema
que está sendo colocado em pauta constantemente. Pinhais, por
meio do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional,
expressa as ações desenvolvidas no município com o intuito de
melhorar as condições de acesso à alimentação adequada, em
consonância com as Políticas Nacional e Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional. Neste sentindo, com a temática “O que é
Comida de Verdade?”, a Prefeitura de Pinhais e o Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA)
realizaram o II Encontro de Segurança Alimentar e Nutricional, na
última sexta-feira (30).
O evento estabeleceu como compromisso avançar na reflexão sobre o
direito humano a uma alimentação adequada. A iniciativa propôs 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. Neste contexto, a Prefeitura de Pinhais, por meio
da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com o
CONSEA, lançaram neste evento a cartilha “O que é Comida de Verdade”, com
base no “Guia Alimentar para a População Brasileira”, documento que traz
importantes abordagens sobre a questão da promoção da alimentação saudável,
com orientações objetivas.
Também fez parte da programação o painel com o tema Segurança Alimentar e Nutricional, com foco no
“Guia Alimentar para a População Brasileira”. Este momento foi conduzido pelos palestrantes Regina Maria Lang,
professora do Departamento de Nutrição, do 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; Carina Biancardi, nutricionista, agricultora familiar no município de Bocaiúva do Sul e representante da
Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia – AOPA.
A vice-prefeita de Pinhais conduziu o lançamento da cartilha e destacou o trabalho que está sendo realizado
no município. “Este documento exemplifica uma preocupação da Prefeitura de Pinhais com a questão da
alimentação adequada. Por meio de uma equipe de pessoas comprometidas com o tema, temos realizado diversas
ações para efetivar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional”, afirmou a vice-prefeita Rosa Maria.
A presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Rosalina da Luz Gutervil, também
salientou esta preocupação com tema. “Este é um momento muito importante e que mostra o interesse de muitas
pessoas com a segurança alimentar e nutricional. Reforço a necessidade de que todos se envolvam e participem das
ações que tem o objetivo de promover uma alimentação adequada. Também aproveito para destacar o papel do
senhor Ari Frozza em todas estas ações”, afirmou a presidente do Consea Pinhais.
Também estiveram presentes o secretário de Governo e presidente da Câmara Intersetorial de Segurança
Alimentar e Nutricional, Ricardo Pinheiro; representando a Câmara de Vereadores, a vereadora Professora Cinéia e
o vereador Arnaldo do Vizinho Solidário; a secretária de Saúde, Adriane da Silva Jorge Carvalho; a secretária de
Educação, Andrea Franceschini; a secretária de Assistência Social, Rosangela Batista da Silva; presidente do
Conselho de Assistência Social, Leoni Cruz da Silva; vice-presidente do Conselho da Comunidade, Renildo
Albuquerque; Eunice Rufino, da Associação de Mulheres e Meio Ambiente; Ademir Fernandez, da Cooperativa
Central da Lapa; Adriana Vicentini, do Conselho de Alimentação Escolar; Luciano Planca, da Empresa Alternativa;
Mauricio Barcello, representante do Grupo Terceiro Setor e membro da Comissão Regional de Segurança Alimentar
e Nutricional.
Fonte: Prefeitura de Pinhais
Disponível em: http://www.pinhais.pr.gov.br/News7content12852.shtml
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Secretaria de Estado de Saúde do Acre realiza Curso de Manejo
Clínico em Aleitamento Materno
Nos dias 4, 5 e 6 de julho, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre realizou um Curso de Manejo Clínico em
Aleitamento Materno com o objetivo de promover a qualificação do processo de trabalho dos profissionais da
Atenção Básica na promoção, proteção e incentivo ao
aleitamento materno.
Participaram representantes dos municípios das Regiões
de Saúde do Baixo e Alto Acre, e também representantes da
Universidade Federal do Acre, além de profissionais das
Maternidades da capital.
O curso foi organizado pela Divisão de
Alimentação e Nutrição conjuntamente com a
Área Técnica da Criança e Aleitamento, e contou
com a parceria da Secretaria de Saúde de Rio
Branco, da Maternidade Bárbara Heliodora e do
Hospital Santa Juliana, que cedeu seu espaço
para as aulas teóricas e práticas. Na ocasião, os
municípios receberam vários materiais de apoio,
inclusive um kit doado pela Divisão Estadual de
Saúde da Mulher contendo um álbum seriado,
um seio de crochê na prancha, e uma boneca de
parto normal com seu bebê.
Fonte:
Divisão de Alimentação e Nutrição
Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE

De OLHO na EVIDÊNCIA

Publicação reflete sobre o imaginário alimentar na literatura
A revista Criação e Crítica, publicação do Departamento de letras modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH) da USP acaba de lançar seu mais novo número (número 18, 2017)
O atual número traz um tema que atravessa seus 15 artigos, “o cru, com açúcar, o cozido, com afeto: a mesa e
o imaginário alimentar na literatura”. Autores e obras literárias, tanto brasileiros, quanto estrangeiros são abordados
sob as muitas formas e presenças que apresentam da alimentação e do comer.
Duas traduções fecham a edição: a de Um Minimanifesto, texto de George Sanders a respeito de programas
de escrita criativa; e também de Formação do Cânone – Ideologia ou Qualidade Estética? de Willie van Peer.
Sendo um espaço para análises que abordem a literatura em seu contexto de produção, circulação e recepção,
a revista se propõe também a ser um espaço para pensar “uma crítica cujo foco não seja a interpretação literária”.
Mais informações: e-mail: criacaoecritica@gmail.com ou na página do Facebook da revista.
Fonte: Jornal da USP
http://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/publicacao-reflete-sobre-o-imaginario-alimentar-na-literatura/
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Cinco dicas saudáveis para reduzir o consumo de sódio
O consumo exagerado de sódio é prejudicial à saúde e reduzi-lo é um objetivo do Ministério da
Saúde como parte de um plano para conter o avanço da obesidade no país. Um em cada 5 brasileiros
está obeso, segundo a pasta.
O órgão já vem atuando justo à indústria alimentícia e restaurantes, com ações que preveem a
redução do composto em alimentos, além da proibição de saleiros em mesas de restaurantes e a busca
de um acordo para acabar com a venda de refil de refrigerantes em redes de fast-food (saiba mais sobre
o projeto).
Um estudo da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia) traçou um perfil do
consumo de sódio do brasileiro que apontou que os alimentos industrializados são responsáveis por
23,8% do total da ingestão de sódio, enquanto 71,5% do nutriente provêm do sal de cozinha.
Veja aqui algumas dicas práticas de como reduzir o consumo de sódio no dia a dia. Confira:
1- Use opções saudáveis para temperar comida
Nas saladas, por exemplo, use azeite, limão, vinagre e outros temperos
Além de reduzir o consumo cortando alimentos industrializados, é importante evitar a adição de sal no preparo
dos pratos (saladas, carnes, etc.) em casa.
Nas saladas, por exemplo, use azeite, limão, vinagre e outros temperos. "Vale ainda usar a criatividade e adicionar
ervas, como orégano, manjericão e coentro", incentiva Andrea Catalani, já que, além do aroma e sabor, essas são
opções que agregam nutrientes aos pratos.
2- Cuidado com frios e embutidos
Esses alimentos têm grande quantidade de sódio, aponta a nutricionista Roseli Rossi. Três fatias de presunto, por
exemplo, contêm cerca de 550 mg de sódio. Já uma única unidade de salsicha oferece 550 mg de sódio.
"Por isso, prefira rechear o seu lanche com queijo branco, frango grelhado, ovos cozidos e muitos legumes e
verduras, como alface, tomate e cenoura", recomenda Rossi.
3- Fuja do macarrão instantâneo
Um pacote chega a ter 90% da recomendação diária para um adulto saudável
De acordo com a nutricionista Andrea Catalani, pesquisadora do Centro de Referência para Prevenção de Doenças
Associadas à Nutrição (CRNUTRI) da FSP/USP, o macarrão instantâneo tem grande quantidade de sódio. "Um
pacote do produto chega a ter 90% da recomendação diária para um adulto saudável", explica.
O macarrão tradicional- de preferência integral- é muito melhor. Veja a receita da nutricionista.
4- Não use temperos prontos
Assim como o macarrão instantâneo, este é um grande vilão da dieta, segundo com a nutricionista Andrea
Catalani.
5- Evite o consumo de refrigerantes
Pelo sódio ser um dos componentes do sal, muita gente associa seus riscos apenas a alimentos salgados, mas ele
está presente também em produtos doces, como os refrigerantes.
"Um copo de 250 ml contém cerca de 17,5 mg de sódio", alerta a nutricionista Andrea. E as versões light e diet são
ainda piores, podendo conter até 38 mg de sódio em 250ml, aponta a especialista.
Para piorar, a bebida é pobre em nutrientes. Portanto, a nutricionista indica que o melhor é substituí-la por sucos
naturais, evitando adicionar açúcar.
Fonte:
https://catracalivre.com.br/geral/saude-bem-estar/indicacao/cinco-dicas-saudaveis-para-reduzir-o-consumo-de-sodio/
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 10/07/2017
- 1.357.094 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 21,5 %
da meta de crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com julho de 2016, estamos com menos cerca de 1.262.425 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 19,8 pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (21,5%): RJ, RS, SP, PR, CE, BA, PE e PA.
Abaixo a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 10/07/2017 por Unidade Federativa

UF

Meta
Crianças 6 - 59
meses

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas

Cobertura

AC

60.907

18.758

30,8%

AL

209.910

62.081

29,6%

AM

291.048

73.728

25,3%

AP

55.682

16.733

30,1%

BA

813.880

113.984

14,0%

CE

501.780

62.516

12,5%

DF

101.332

31.948

31,5%

ES

97.441

22.337

22,9%

GO

223.404

59.484

26,6%

MA

493.617

123.271

25,0%

MG

251.962

123.937

49,2%

MS

74.890

24.556

32,8%

MT

117.020

51.555

44,1%

PA

580.483

104.035

17,9%

PB

223.325

78.901

35,3%

PE

522.713

84.219

16,1%

PI

190.877

51.927

27,2%

PR

107.169

10.007

9,3%

RJ

194.320

7.739

4,0%

RN

183.396

63.905

34,8%

RO

99.072

22.975

23,2%

RR

37.739

8.525

22,6%

RS

94.253

4.575

4,9%

SC

22.786

8.285

36,4%

SE

131.685

40.311

30,6%

SP

545.273

40.827

7,5%

TO

95.731

45.975

48,0%

BRASIL

6.321.695

1.357.094

21,5%

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 13

Saiu na Mídia

Na luta contra obesidade, governo estuda mudar rótulos de
alimentos e reduzir açúcar de bolos e achocolatados
O Ministério da Saúde estuda mudar os rótulos dos
alimentos industrializados para facilitar a leitura das quantidades
de sal, açúcar e gorduras trans presentes em cada embalagem. A
informação foi confirmada na última semana pelo ministro Ricardo
Barros no Ethanol Summit — evento promovido pela UNICA (União
da Indústria de Cana-de-Açúcar) voltado para discussões sobre
energias renováveis.
— Nós temos um estudo da ABIA (Associação Brasileira das
Indústrias da Alimentação) para a confecção de rotulagem dos
alimentos com a sinalização como um semáforo: verde, amarelo e
vermelho. O objetivo é que as pessoas percebam, na parte frontal
do rótulo — estas cores estão presentes naquela parte da
embalagem que fica de frente para o consumidor na prateleira —, o quanto tem de sal, açúcar e gordura trans em
cada alimento. Isso é uma leitura muito fácil que vai fazer com que o consumidor perceba, com clareza, o que está
consumindo.
De acordo com Daniel Magnoni, cardiologista e nutrólogo do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, o
rótulo dos alimentos industrializados deve se tornar uma ferramenta de educação nutricional, a partir da qual as
pessoas possam se informar melhor sobre ingredientes e dietas equilibradas.
— Várias medidas podem ser tomadas nesse sentido para facilitar a leitura e compreensão para todos os
setores da população: é possível aumentar o tamanho das letras nas embalagens, colocar cores que descompliquem
o entendimento. Algumas coisas precisam ser adaptadas também, as pessoas às vezes não sabem que o "sódio"
presente no rótulo é o sal; não compreendem os quatro tipos de gordura especificados nas embalagens ou que %VD
corresponde a percentual de Valores Diários.
Segundo Ricardo Barros, o Ministério da Saúde está reunido desde o começo do ano com profissionais de
medicina, educação física e nutrição para elaborar um plano de redução de açúcar utilizado em alimentos
industrializados. De acordo com ele, o objetivo é lançar o acordo — que envolve bolos, achocolatados, lácteos,
bebidas adoçadas e biscoitos — no segundo semestre de 2017. A medida faz parte das políticas do governo para
enfrentar a crescente obesidade no Brasil. Estudo divulgado recentemente pela pasta mostra que, nos últimos 10
anos, a prevalência da obesidade na população brasileira aumentou em 60%, passando de 11,8% em 2006 para
18,9% em 2016. As pesquisas também apontam que o brasileiro consome 50% a mais de açúcar do que o
recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
Ainda de acordo com Barros, outra das ações do governo para frear a obesidade seria acabar, em breve, com
a oferta de refil de refrigerantes em restaurantes e redes de lanchonetes no País. Segundo o levantamento Vigitel
(Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por Inquérito Telefônico) de 2016, 16,5% da
população brasileira consome refrigerante ou sucos artificiais quase todos os dias.
— O presidente da ABIA está intermediando com as redes de fast food e restaurantes um acordo para que não
se faça mais a venda refil dos refrigerantes, porque não é possível que nós incentivemos a população ao consumo de
bebidas açucaradas. Há estudos que mostram que as vendas em refil aumentam em 30% o consumo de
refrigerantes nas lanchonetes.
O preparador físico Marcio Atalla pondera que, além do papel fundamental da alimentação saudável na
qualidade de vida dos brasileiros, é necessário conscientizar a população sobre a importância dos exercícios físicos e
garantir condições para que as pessoas evitem o sedentarismo.
Leia matéria na íntegra:
http://noticias.r7.com/saude/na-luta-contra-obesidade-governo-estuda-mudar-rotulos-de-alimentos-e-reduzir-acucar-de-bolos-eachocolatados-04072017
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Adoçantes artificiais podem engordar e
causar danos ainda mais graves
O Brasil é o quarto país com maior consumo de açúcar em todo
mundo. Essa é uma das conclusões da pesquisa “O açúcar que você não vê”,
publicada pelo Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, em 2016. Este
queridinho dos brasileiros não é prejudicial apenas para quem está acima do
peso ou para quem não quer engordar. Diversos estudos relacionam o seu
consumo excessivo com danos ao fígado, ao pâncreas e até ao cérebro. A solução seria, então, substituí-lo pelos
adoçantes? Nem sempre. Há muitas opções no mercado, com características bem diferentes, mas nem todas boas.
Vou listar aqui algumas delas, junto com seus efeitos positivos ou negativos.
Adoçantes artificiais – sacarina, aspartame e sucralose
Produzidos artificialmente, são os mais utilizados pela indústria alimentícia e estão presentes na maioria dos produtos diets ou
‘zero açúcar’, como refrigerantes, sucos, iogurtes, biscoitos e sorvetes e também nos de consumo direto como os líquidos e em
sachês. Recentemente, um estudo publicado pelo periódico Nature relaciona o consumo destas substâncias a casos de diabetes
e ao aumento da resistência à insulina, que é um dos fatores responsáveis pelo ganho de peso, entre aqueles que têm
predisposição genética. Elas alteram a microbiota intestinal e geram um aumento das chamadas endotoxinas, um dos fatores
que aumentam a formação de substâncias inflamatórias, que podem causar obesidade.
Vários estudos já comprovaram as ações neurotoxicas do aspartame. Ele excita as células nervosas e pode causar enxaqueca
em pessoas predispostas. Seu consumo frequente, em grande quantidade, já foi relacionado a problemas neurodegenerativos,
como mal de Parkinson e Alzheimer, e até mesmo ao câncer.
Stevia
É natural, extraído de uma planta, e considerado 300 vezes mais doce do que o açúcar. Tem sido cada vez mais utilizado em
adoçantes culinários, líquidos ou em sachês, ou em produtos alimentícios dietéticos ou ‘zero açúcar’. Mas deixa um gosto
residual nos alimentos, de difícil aceitação, pelo menos para mim.
Açúcar de coco
É um açúcar natural, extraído do coco, nutritivo, com índice glicêmico baixo e não tem sabor de coco. Eu o utilizo para adoçar
meus bolos e doces, como o doce de abóbora, por exemplo, e até o cafezinho de todo dia.
Frutose
É um adoçante extraído das frutas. Eu costumo utilizá-lo para adoçar o café. O ideal é usar no máximo uma colher de
sobremesa por vez. Não funciona em preparações como bolo, por exemplo, e deve ser evitada por quem tem diabetes. Pode
ser usada para adoçar um suco de frutas, uma vitamina ou abacate, já que funciona bem associada às frutas, por conta de suas
fibras que irão tornar a sua absorção mais lenta. A frutose costuma ser confundida com o xarope de milho invertido, utilizado
com frequência pela indústria alimentícia, que é tão prejudicial quanto o açúcar refinado.
Xilitol e Taumatina
São adoçantes naturais que surgiram mais recentemente no mercado. Podem ser vendidos separadamente ou em alimentos
prontos como chocolates, por exemplo. Ainda não foram encontrados pontos negativos relacionados ao seu consumo. Porém,
aida tem o preço muito elevado.
Mel
Tem uma boa qualidade nutricional, com índice glicêmico baixo. Mas, como tem um potencial alergênico alto, é bom evitar o
seu uso diário, e fazer isso uma vez a cada três ou quatro dias. Também não pode ser consumido por quem tem menos de um
ano de idade.
Frutas secas
Muita gente utiliza frutas secas, como tâmaras, ameixas e uvas passas para adoçar bolos. É uma boa alternativa, porque são
alimentos naturais, com micronutrientes e fibras. Como são utilizadas em preparações que vão ao fogo, são seguras, pois o
calor mata os fungos que comumente estão presentes nesses alimentos.
Fonte:
http://emais.estadao.com.br/blogs/comida-de-verdade/adocantes-artificiais-podem-engordar-e-causar-danos-ainda-mais-graves/
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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

