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Compromissos do SUS para a superação da
pobreza são discutidos no XXXIII Congresso
do CONASEMS
O XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde reuniu no
Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, durante os dias 12 e 15
de julho, milhares de trabalhadores do cotidiano do SUS, dentre eles
secretários municipais de saúde de todo o país, profissionais de saúde,
dirigentes estaduais e do Ministério da Saúde.
Com o tema “Diálogos no Cotidiano da Gestão Municipal do SUS" o
congresso pode proporcionar encontro de ideias, troca de conhecimentos e
experiências, formulação e aprofundamento de propostas e sua aplicação no
cotidiano atual da gestão municipal de saúde.
Durante a programação ofertada no stand do Ministério da Saúde, foi
abordada a temática sobre o “Compromisso do SUS na superação da pobreza Agenda de Saúde do Programa Bolsa Família”, que foi explanada pela equipe
da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de
Atenção Básica do Ministério da Saúde.
As secretarias municipais de saúde possuem um papel fundamental para
o alcance dos resultados relacionados à agenda de compromissos do programa
Bolsa Família na saúde.
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Comissão do esporte da Câmara dos
Deputados debate obesidade infantojuvenil
No dia 12 de Julho de 2017 foi realizada audiência pública
na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados para debater a
obesidade infantojuvenil. A audiência, organizada pela Frente
Parlamentar de Prevenção e Combate à Obesidade Infanto-Juvenil,
contou com participação de representantes dos Ministérios dos
Esportes, da Educação e da Ciência e Tecnologia.
A Coordenadora Geral de Alimentação e Nutrição do
Ministério da Saúde, Michele Lessa de Oliveira, reforçou que o
Governo Brasileiro assumiu compromissos internacionais para
deter o crescimento da obesidade na população adulta, para
reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em, pelo
menos, 30% na população adulta, e para ampliar em, no mínimo,
17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças
regularmente, até 2019.
Visando alcançar esse objetivo, a Coordenação Geral de
Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS/MS), com base nas
diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, realiza
ações a partir das recomendações do Guia Alimentar para a
População Brasileira, como os acordos voluntários com a
Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) para
reduzir a quantidade de sódio e açúcar nos alimentos
industrializados, executa a gestão federal do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional e de programas voltados à alimentação
saudável e à prevenção do excesso de peso, como o Programa
Saúde na Escola e o Programa Academia da Saúde, e fomenta a
criação da linha de cuidado do sobrepeso e obesidade nos estados
e municípios.
Embora tenham ocorrido avanços, ainda existem desafios a
serem superados, como a regulação da publicidade de alimentos,
medidas regulatórias na escola, sobretaxação dos refrigerantes,
dentre outros.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério
da Saúde
No início da alimentação complementar, os alimentos
oferecidos à criança devem ser preparados especialmente para
ela. Eles também devem ser bem cozidos. Outras dicas você
encontra aqui: http://bit.ly/1Evpo4k

Ofereça duas frutas diferentes por dia, selecionando as frutas
da estação, principalmente as ricas em vitamina A, como as
amarelas ou alaranjadas e que sejam cultivadas localmente.
http://bit.ly/1Evpo4k

Domingo é um ótimo dia para cozinhar em família, certo? Se as
crianças forem participar, cuidado com o cabo das panelas! É
sempre bom deixá-los virados para a parte interna do fogão.
Outras dicas você confere no Blog da Saúde:
http://www.blog.saude.gov.br/hedspg
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“Brasil precisa avançar na revisão das normas de rotulagem de
alimentos”, diz conselheira
O Brasil ainda está muito atrasado em relação à revisão das normas de rotulagem, principalmente
rotulagem nutricional. Na América Latina vários países avançaram muito rapidamente nesse tema, no sentido de ter
informação na frase frontal da embalagem, de forma precisa e fácil de entender”. A constatação é da nutricionista e
conselheira do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) Ana Paula Bortoletto.
Outro tema de preocupação de Ana Paula é o acordo voluntário entre o Ministério da Saúde e a Associação
Brasileira de Indústria de Alimentos (Abia), que prevê a redução do volume de sódio dos produtos industrializados.
“Por ter caráter voluntário, não haverá nenhum tipo de punição para as empresas que mantiverem o valor do sódio
mais alto, o que fragiliza ainda mais esse tipo de iniciativa”, diz a conselheira. Para ela, o debate sobre o acordo
poderia ter sido mais abrangente, com a participação de mais segmentos da sociedade.
Ana Paula destaca a importância do Consea no acompanhamento do tema junto ao Ministério da Saúde.
“Como espaço de diálogo entre o governo e a sociedade civil, o conselho deve acompanhar o cumprimento desses
acordos, inclusive sensibilizando outras empresas do setor que não estão inseridas entre as associações de maior
porte”. Na entrevista abaixo, a representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) no Consea
comenta também o projeto de lei que visa proibir a venda de refrigerantes em escolas públicas e particulares e a
proibição da publicidade de alimentos para as crianças.
Como você avalia o acordo que o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos
formalizaram no mês passado e que prevê a redução do sódio da alimentação dos brasileiros?
Essa estratégia de ter acordo voluntário não é a mais efetiva. Não haverá nenhum tipo de punição para as
empresas que mantiverem o valor do sódio mais alto, o que fragiliza ainda mais esse tipo de iniciativa. O processo
de construção desses acordos é muito restrito em relação à participação social, o que resulta em metas muito
tímidas. Na prática, não traz redução no consumo de sódio e acaba sendo usada muito mais como estratégia das
grandes indústrias de alimentos ultraprocessados, para serem vistas como empresas responsáveis e que se
preocupam com a saúde do consumidor.
E em relação à redução do açúcar? Como o tema tem evoluído?
O tema tem evoluído devagar; me parece que vai ocorrer a mesma coisa que houve no caso da proposta de
redução de sódio. O Ministério da Saúde tem feito algumas reuniões com representantes das associações da
indústria de alimentos, com a participação do Idec em algumas delas. Esses eventos, entretanto, são mais para
colocar discussões mais amplas, apresentar as dificuldades alegadas pelas empresas para a redução de açúcar. Não
existe de fato um processo de participação em relação à construção do acordo e ao monitoramento e cumprimento
das metas pactuadas. O Consea tem uma grande importância no acompanhamento desse assunto junto ao
Ministério da Saúde, cobrando a ampliação da discussão e a participação social.
Como está o Brasil em relação a outros países que regulamentam as regras de rotulagem de alimentos?
O Brasil ainda está muito atrasado em relação à revisão das normas de rotulagem, principalmente
rotulagem nutricional. Na América Latina vários países avançaram muito rapidamente nesse tema, no sentido de ter
informação na frase frontal da embalagem, de forma precisa e fácil de entender. O Chile é o melhor exemplo, que
adotou na parte frontal das embalagens, mensagens claras de advertência em relação a nutrientes que estão
associados a doenças crônicas, como açúcar, gordura e sódio. Já existem vários estudos mostrando que a população
está conseguindo compreender melhor as informações, trazendo grande impacto no sentido de facilitar escolhas
mais saudáveis. O Uruguai também já está discutindo a adoção da rotulagem frontal. O Equador já tem rotulagem
frontal, que destaca o conteúdo alto, médio ou alto de nutrientes e essa informação é destacada nas cores
vermelho, amarela e verde. O México, entretanto, é um país que ainda não conseguiu avançar em relação à
rotulagem mais clara, mas vem buscando alternativas. No Brasil, a Anvisa acionou um grupo de trabalho, após
recomendação do Consea, de 2013, para revisar a rotulagem nutricional. Esse grupo se reuniu por dois anos e
discutiu quais eram as limitações da rotulagem nutricional atual e quais eram as possibilidades de melhoria, tanto a
rotulagem frontal quanto a rotulagem nutricional. O grupo já encaminhou as propostas de melhorias para a Anvisa.
A expectativa é que neste segundo semestre a Anvisa apresente uma proposta de revisão de rotulagem nutricional,
incluindo rotulagem frontal. O ministro da Saúde Ricardo Barros já declarou que gosta do modelo adotado pelo
Chile e que o Brasil precisa avançar.
Confira a entrevista na íntegra, em: http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/201cbrasil-precisaavancar-na-revisao-das-normas-de-rotulagem-de-alimentos201d-diz-conselheira-1/view
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XXXIII Congresso do CONASEMS premia experiências exitosas
de todas as regiões
A Mostra Brasil aqui tem SUS tem o objetivo de
propiciar o intercâmbio de experiências municipais bem
sucedidas no SUS, visando estimular, fortalecer e
divulgar as ações de municípios que inovam nas
soluções visando à garantia do direito à saúde. Trata-se
de um espaço privilegiado de visibilidade às práticas de
saúde na abrangência da gestão local, segundo a
realidade dos territórios, proporcionando reflexões
sobre a gestão e organização de serviços de saúde.
A seleção dos trabalhos aconteceu em todo o
País sob a coordenação dos Cosems, com a mobilização
dos gestores de cada estado, divulgando as temáticas e
incentivando a apresentação das experiências.
Neste ano, houve cinco tipos de premiação na
Mostra. Entre elas, a premiação da melhor experiência
por região do País, selecionada por um grupo de 44 avaliadores externos, professores, técnicos e profissionais de
saúde indicados de vários estados e regiões do Brasil Todos os avaliadores fizeram os registros online sobre o
trabalho avaliado, através de link disponibilizado e contemplando os critérios elencados no Edital 2017.
Por região, os de maior pontuação foram os selecionados e casos de empate foram apurados no sentido dos
critérios da relevância e intersetorialidade, sob o crivo da inovação e desenvolvimento da proposta.
PREMIAÇÃO DIA 13 DE JULHO: Realizou-se na abertura do XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães – Auditório Master, sendo selecionada uma experiência por
região do País como a melhor entre as apresentadas de cada região do País.
CINCO EXPERIÊNCIAS PREMIADAS - PREMIAÇÃO DE 10 MIL REAIS POR EXPERIÊNCIA
ESTADO

TRABALHO

PERNAMBUCO

DE OLHO NA CONSULTA

MINAS GERAIS
PARÁ
SANTA
CATARINA
MATO
GROSSO

MUNICÍPIO
JABOATÃO
GUARARAPES
BELO
HORIZONTE

PREMIAÇÃO

MOJU

NORTE

CRIANÇA SORRISO: SAÚDE BUCAL NA ESCOLA

TIGRINHOS

SUL

FARMÁCIA VIVA-ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE PLANTAS
MEDICINAIS E FITOTERAPIA DE NOBRES – MT BRASIL

NOBRES

CENTRO-OESTE

A GESTÃO DA EQUIDADE NO SUS-BH: RELATO DA
EXPERIÊNCIA COM O PROJETO FAMÍLIA CIDADÃ
MATRICIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL NA
ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MOJU-PA: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA

NORDESTE
SUDESTE

Fonte: Comissão Organizadora da 14ª Mostra Brasil Aqui tem SUS – 2017
Parceria: Conasems/OPAS/UNFPA

Fonte: Conasems
Disponível em: http://www.conasems.org.br/xxxiii-congresso-conasems-abertura-oficial-contou-com-premiacao-de-trabalhos-e-assinaturade-termos-de-compromisso/
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In natura, processados, ultraprocessados: conheça os tipos de
alimentos
A vida moderna está tão corrida que as pessoas, muitas vezes, não conseguem preparar as próprias
refeições em casa e elaborar um cardápio saudável todos os dias. Mesmo comendo fora, é possível fazer escolhas
conscientes na hora de montar o prato em restaurantes com sistema self-service.
O ideal para uma alimentação saudável é que a base dela seja de alimentos in natura ou minimamente
processados. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Estabeleça um limite quanto ao uso de
alimentos processados e evite os ultraprocessados.
Alimentos in natura
A escolha mais saudável na montagem do cardápio. São aqueles obtidos diretamente de plantas ou de
animais para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração. Entram nesta categoria folhas, frutas,
verduras, legumes, ovos, carnes e peixes.
Alimentos minimamente processados
Outra opção saudável para montagem do prato. São aqueles que são submetidos a algum processo, mas que
não envolvam agregação de substâncias ao alimento original, como limpeza, moagem e pasteurização. Dois
exemplos de alimentos minimamente processados estão sempre presentes na mesa do brasileiro: o arroz e o feijão.
Lentilhas, cogumelos, frutas secas, sucos de frutas sem adição de açúcar, castanhas e nozes sem sal, farinhas de
mandioca, de milho de tapioca ou de trigo e massas frescas também entram nesta categoria.
Alimentos processados
São aqueles fabricados pela indústria com a adição de sal, açúcar ou outro produto que torne o alimento
mais durável, palatável e atraente. São os casos das conservas em salmoura (cenoura, pepino, ervilhas, palmito),
compotas de frutas, carnes salgadas e defumadas, sardinha e atum em latinha, queijos feitos com leite, sal e coalho
e pães feitos de farinha, fermento e sal. Por terem adição de sal, gordura e açúcar podem fazer parte do prato desde
que em pequenas quantidades e como parte uma refeição baseada em alimentos in natura e minimamente
processados.
Alimentos ultraprocessados
São formulações industriais, em geral, com pouco ou nenhum alimento inteiro. Esse tipo de alimento
sempre contém aditivo, como é o caso das salsichas, biscoitos, geleias, sorvetes, chocolates, molhos, misturas para
bolo, barras energéticas, sopas, macarrão e temperos instantâneos, salgadinhos chips, refrigerantes, produtos
congelados e prontos para aquecimento como massas, pizzas, hambúrgueres e nuggets.
Entenda a classificação dos alimentos por grau de processamento
O Guia Alimentar para a População Brasileira classifica os alimentos por graus de processamento.
São quatro categorias que determinam a extensão e o propósito do processamento a que o alimento foi
submetido. E a recomendação é ter uma alimentação baseada em ingredientes in natura e minimamente
processados, evitar os alimentos ultraprocessados e consumir com moderação os ingredientes culinários
e os alimentos processados.
Aqui no Brasil, um grupo de pesquisadores chefiado pelo médico Carlos Augusto Monteiro,
professor titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, passou a se
dedicar a entender os efeitos dessa mudança no padrão alimentar: saíam do carrinho de compras arroz,
feijão, mandioca, legumes, óleo, sal e açúcar e entravam produtos industrializados que dispensavam
qualquer preparação culinária, muitos deles vendidos como diet, light e saudáveis.
E em vez de considerar que as pessoas estavam engordando porque comiam mais ou menos
açúcar, mais ou menos sódio, mais ou menos gordura, os pesquisadores chegaram a uma definição mais
básica (e revolucionária): quem estava engordando comia imitação de comida, e não comida de verdade.
A partir desse conceito, os pesquisadores chegaram a uma classificação dos alimentos por ordem
de processamento:
 Alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, legumes, grãos, farinhas.
ingredientes culinários, como vinagre, azeite, sal, açúcar.
 alimentos processados, como pão, queijo, macarrão, conservas.
 Produtos ultraprocessados, como macarrão instantâneo com sabor, molho de tomate pronto,
iogurte com sabor, carnes com tempero pronto, biscoito recheado

Fonte: Portal Saúde Brasil
Disponível em: http://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/destaques/1057-in-natura-processados-ultraprocessados-conheca-os-tipos-dealimento
Figura:
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/62-alimentos/3907-o-que-sao-alimentos-processados-qual-a-difenreca-entre-in-natura-minimamente-processadoprocessado-ultraprocessado-impactos-na-saude-ambiental-social-cultural-alimentacao-saudavel-industria-de-alimentos-reeducao-alimentar-alimentos-industrializados.html?lb=no
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Espaço dos Estados
Com nutricionista, personal trainer e psicólogo, projeto gratuito* ajuda
população a emagrecer.
Um projeto gratuito implantado na rede municipal de Saúde de Sinop, a 503 km de Cuiabá, tem ajudado os
participantes a emagrecerem e terem mais qualidade de vida. Chamado de ‘Vida leve’, o programa tem turmas com
duração aproximada de três meses cada e com acompanhamento de nutricionista, psicólogo e personal trainer. A
ideia é que os integrantes percam peso e evitem problemas de saúde que podem ser oriundos da obesidade, como
diabetes e hipertensão. O cardápio é elaborado individualmente, de acordo com a realidade econômica.
Casada e com dois filhos, a professora Edna Queiroz Ramos, de 39 anos, conseguiu perder 10 quilos. “Tenho
problema no joelho e o médico pediu para eu emagrecer por causa do desgaste da minha cartilagem”, disse. Com
1,62 m de altura e atualmente pesando 85 quilos, ela já tinha tentado várias dietas anteriormente. Até emagrecia,
mas voltava a engordar. “Achava que ficar sem comer emagrecia. E era justamente o contrário. As orientações
ajudaram muito. Eu usava muito óleo para cozinhar, por exemplo, era quase uma caixa por mês”. Ela costumava
consumir muito doce quando estava ansiosa, mas mudou isso graças à orientação da psicóloga, que lhe passou
exercícios de respiração para acalmar.
O projeto foi idealizado pela nutricionista Ezineide de Jesus Morbach, que trabalha na rede pública de saúde
de Sinop. Cada turma do “Vida Leve” tem duração aproximada de três meses e um dos diferenciais é que o plano
alimentar é elaborado com alimentos básicos e fáceis de encontrar. “A obesidade é um problema de todas as
cidades. A nossa ideia é reduzir as demandas dos pacientes em outros centros de especialidade. Muitas vezes eles
têm dificuldades no sono e triglicérides e colesterol altos. Nós fazemos a dieta pensando em alimentos mais
acessíveis. Orientamos o alimento regional para ter custo menor. Não é preciso gastar muito dinheiro”, disse
Ezineide. O programa é desenvolvido no Núcleo de Apoio à Saúde da Família nas unidades básicas de saúde
Primaveras, Boa Esperança e Gente Feliz, com grupos de 12 pessoas e 10 encontros no total. A maior parte das
participantes é mulher e dona de casa. A nutricionista responsável contou que se inspirou num projeto executado
em Minas Gerais. "Ensinamos as pessoas a comerem de forma certa. E elas veem que isso dá resultado e que dá para
levar para o resto da vida. A perda de peso é gradativa, de forma lenta, mas consistente. Queremos que possam
assumir esse protagonismo", disse. Ezineide falou que uma das coisas que percebeu nos encontros foi o exagero no
uso do óleo e do açúcar. "A maioria consome esses itens em grandes quantidades. Tem que reduzir, esse é um fator
muito importante para o emagrecimento. Falta conhecimento em relação a isso", frisou.
* Trata-se da Política Nacional de Atenção Básica do SUS
Fonte: G1
Disponível em: http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/com-nutricionista-personal-trainer-e-psicologo-projeto-gratuito-ajuda-populacao-a-emagrecer.ghtml

Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN promove capacitação em
Vigilância Alimentar e Nutricional
No dia 19 de julho de 2017 a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN promoverá capacitação em
Vigilância Alimentar e Nutricional. Será realizada oficina com o objetivo de sensibilizar e qualificar os profissionais de
saúde das UBS/USF quanto à importância da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) na detecção precoce de
situações de risco nutricional e do planejamento de ações que possibilitem prevenir agravos à saúde.

Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Norte promove Fórum
Estadual de Alimentação e Nutrição
No dia 20 de julho de 2017 será promovido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do estado do Rio
Grande do Norte o Fórum Estadual de Alimentação e Nutrição. O Encontro reunirá gestores municipais com o
objetivo de debater a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e de compartilhar experiências locais exitosas.
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De OLHO na EVIDÊNCIA

Revista “Nutrients” disponibiliza edição especial "Reduzindo o Sódio
Dietético e Melhorando a Saúde Humana"
A revista científica Nutrients publicou recentemente um número especial intitulado Reduzindo o Sódio
Dietético e Melhorando a Saúde Humana, contendo 11 artigos entre pesquisas originais e revisão de literatura
científica relacionada à redução de sal. Os manuscritos concentram-se em intervenções populacionais para a
redução do sódio dietético e abordagens inovadoras para mudança do ambiente alimentar e/ou comportamental do
consumidor.
Confira aqui esse suplemento:
→ Reduzindo o Sódio Dietético e Melhorando a Saúde Humana
Entre os artigos que integram o suplemento há o que relata a análise brasileira das metas voluntárias
estabelecidas entre o governo brasileiro e o setor produtivo de alimentos, intitulado: “Sodium Reduction in
Processed Foods in Brazil: Analysis of Food Categories and Voluntary Targets from 2011 to 2017”.
Confira aqui esse artigo:
→ Sodium Reduction in Processed Foods in Brazil: Analysis of Food Categories
and Voluntary Targets from 2011 to 2017
Fonte: Revista Nutrient.
http://www.mdpi.com/journal/nutrients/special_issues/nutrients_sodium

Chamada para publicação de
coletânea internacional: CORPO,
ALIMENTAÇÃO E CIDADES
Entende-se aqui as cidades, não apenas com um
cenário no qual as relações dos sujeitos se concebem,
mas também como uma experiência, um processo que é
construído no cotidiano. As cidades também são
produtos e produtoras de vivências, narrativas, de subjetividades, afetividades, memórias e lembranças, que se
entrelaçam. E é nessa tessitura que seus espaços de poder, do público e do privado, as exclusões e inclusões sociais,
dentre inúmeras outras questões, se constituem. Com esta chamada, a REDE NAUS também objetiva trazer à tona o
tema “cidades” nos estudos do campo da alimentação, cultura e sociedades, como uma possibilidade de abordagem
teórico-metodológica nesta teia de saberes.
Daremos especial atenção a trabalhos situados no âmbito desta temática provenientes dos grupos de
pesquisa e pesquisadores parceiros da REDE NAUS, sem prejuízo para aqueles oriundos de outras instituições que
apresentem adequação esta chamada.
Valorizaremos a expressão dos diversos países ibero-americanos, destacando nosso interesse em sua
presença nesta coletânea.
Fonte: Rede Naus
Disponível em: http://redenaus.com/redenaus/noticias/63-rede-naus-apresenta-chamada-para-publicacao-de-coletanea-internacional-corpoalimentacao-e-cidades
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira
VOCÊ SABE O QUANTO DE SAL TEM NA SUA COMIDA?
Preocupado com o aumento de obesidade e dos índices de doenças crônicas como diabetes e hipertensão
entre os brasileiros, o Ministério da Saúde fez um acordo com a indústria de alimentos para reduzir a quantidade
de sal nos produtos. Em oito anos, deixaram de ser consumidos 17 mil toneladas de sal – segundo dados
divulgados em junho.
É boa notícia, mas é preciso entender as nuances: não se trata de diminuição no consumo desse tipo de
alimento. Houve adição de menos sal aos produtos. 17 mil toneladas a menos. Mas a quantidade presente em
cada item ainda é enorme – é dessa escala de "muito sal" que tratamos aqui, especialmente em relação aos
produtos ultraprocessados. Tanto é que o governo anunciou um novo plano para conseguir retirar 28,5 mil
toneladas de sal dos alimentos industrializados até 2022.
POR QUE TANTO SAL?
Os números são alarmantes porque o sal não é usado na indústria apenas para salgar os alimentos, mas
também para preservá-los e para realçar outros sabores, inclusive em produtos doces, como bolos prontos e em
pó, cereais matinais e biscoitos recheados. É também por isso que muita gente come muito mais sal do que
deveria -– porque não sabe como ele se esconde nos produtos ultraprocessados. E o mesmo acontece com açúcar
e com gordura, que estão presentes em grande quantidade em praticamente tudo.
O outro fator é, claro, o excesso de sal adicionado às preparações em casa e nos restaurantes. Aquele saleiro
que vem à mesa e é usado muitas vezes para corrigir o equilíbrio do prato já pronto. O resultado é que o brasileiro
ingere hoje cerca de 12 gramas de sal por dia, mais do que o dobro do máximo recomendado pela Organização
Mundial da Saúde, que é de 5 gramas. E fica mais doente também: o número de pessoas com hipertensão subiu
de 22,5% para 25,7% nos últimos dez anos; enquanto os diabéticos passaram de 5,5% para 8,9%.
COMO DIMINUIR?
Uma alimentação saudável passa necessariamente pela cozinha de casa. É eliminando os ultraprocessados e
preparando comida de verdade, baseada em alimentos in natura e minimamente processados, que você consegue
controlar a quantidade de sal para usá-lo a seu favor: combinado com ervas e outros temperos para valorizar o
sabor dos alimentos. E deixar de ingerir o sódio que serve para que os produtos durem mais tempo nas prateleiras
ou para que tenham sabores artificialmente realçados.
Fonte: Panelinha
Disponível em: http://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/sal-nos-ultraprocessados

editorapanelinha A introdução alimentar

F
n
Fonte: Instagram @editorapanelinha

do bebê é um convite para rever a
alimentação da família inteira. Esse é o
primeiro grande achado do nosso novo
projeto, sobre esse momento tão legal (e
tão cheio de dúvidas). Vamos contar o
que estamos pesquisando ao longo das
próximas duas semanas. E queremos
saber suas dúvidas. Vem saber mais
aqui: http://bit.ly/panelinhaIA
Este projeto é uma parceria do Panelinha
com o Nupens, grupo de nutricionistas,
médicos, pesquisadores e cientistas da
Faculdade de Saúde Pública da USP. Deixe
aqui sua pergunta! A gente não vai
responder de imediato, mas ela vai entrar
na pauta deste projeto e será levada a
esse grupo de especialistas. Acompanhe.
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 17/07/2017
- 1.454.712 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 23 % da
meta de crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com julho de 2016, estamos com menos cerca de 1.164.807 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 18,2 pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (23%): RJ, RS, SP, PR, BA, CE, PE, PA e RR.
Abaixo a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 17/07/2017 por Unidade Federativa

UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
BRASIL

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
20.064
63.802
78.967
19.061
122.275
76.340
31.948
23.854
62.713
132.451
131.783
25.539
57.190
111.790
81.410
94.458
57.429
10.578
7.811
66.619
23.117
8.684
4.757
8.658
41.705
43.031
48.678
1.454.712

Cobertura
32,9%
30,4%
27,1%
34,2%
15,0%
15,2%
31,5%
24,5%
28,1%
26,8%
52,3%
34,1%
48,9%
19,3%
36,5%
18,1%
30,1%
9,9%
4,0%
36,3%
23,3%
23,0%
5,0%
38,0%
31,7%
7,9%
50,8%
23,0%
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Saiu na Mídia

Cresce mobilização por imposto maior para bebidas e
refrigerantes açucarados
BRASÍLIA - Organizações não governamentais e o
Conselho Nacional de Saúde iniciaram semana
passada um movimento para aumentar impostos
de um dos produtos associados com a escalada da
obesidade no País: os refrigerantes. Embora o Brasil
seja signatário de planos que recomendam a
elevação dos tributos de bebidas açucaradas como
forma de conter o avanço da doença, associações
afirmam que as iniciativas registradas até agora são
muito tímidas.
“O Brasil está financiando a epidemia de
obesidade”, afirma a diretora executiva da ACT
Promoção da Saúde, Paula Johns. Em outubro, a
Organização Mundial da Saúde recomendou um
aumento de 20% do preço dos refrigerantes. A
sugestão reforça o plano da Organização Panamericana de Saúde, de 2014, sugerindo o aumento dos tributos desses produtos. A estratégia segue o princípio da
política de redução do consumo do cigarro: o aumento dos impostos provocaria a elevação do preço dos refrigerantes e,
com isso, a queda do consumo.
O referendo dado pelo Brasil ao plano da OPAS, no entanto, nunca saiu da gaveta. A coordenadora de
Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa, afirma que reuniões técnicas com o Ministério da Fazenda
começaram a ser realizadas neste ano para debater o tema. A coordenadora reconhece, no entanto, que as negociações
ainda estão na fase preliminar e ainda pouco se avançou. Na sexta, o Conselho Nacional de Saúde, colegiado que reúne
representantes de governo, usuários de SUS (rede pública) e entidades de classe aprovou uma medida para pedir pressa
nessa discussão.
Diet. Refrigerantes diet não entram nessa discussão. A proposta é de elevação apenas de bebidas açucaradas.
“Não há dúvida que o aumento de preços é eficaz. Sobretudo para evitar o consumo entre crianças”, afirma o professor
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Rafael Claro.
Ele cita estudo publicado na revista especializada Doenças Crônicas Preveníveis, de maio deste ano. O trabalho
mostra que refrigerantes se tornaram mais acessíveis, sobretudo entre populações de países mais pobres. A conclusão é a
de que, sem políticas efetivas para aumento do preço, bebidas açucaradas deverão tornar-se cada vez mais consumidas
no mundo. “Ao aumentar preços, você protege duas populações muito visadas pela indústria: crianças e pessoas de
classe econômica menos privilegiada”, completa.
A ACT Promoção da Saúde critica o fato de o Brasil ter reduzido de forma significativa o IPI de refrigerantes desde
2012. “Estamos na contramão do que é indicado por organismos internacionais”, diz Paula. O auditor da Receita Federal
Pablo Graziano, no entanto, rebate as críticas. Ele afirma que a lógica de tributação foi alterada em 2015. “O sistema está
mais justo, com aumento de outros tributos, o PIS/Cofins”, disse. A mudança, garante, não trouxe prejuízos para a
arrecadação. Dados divulgados pela Receita indicam que o setor de bebidas recolheu em 2016 19% a menos do que em
2014.
Hoje, uma entre cada três crianças menores de 2 anos consome refrigerante até cinco vezes por semana. Entre a
população adulta, a prevalência da obesidade praticamente quadruplicou entre 1975 e 2015.
A recomendação de aumentar impostos e preços de bebidas açucaradas já começa a ser seguida por alguns
países. Na Hungria, por exemplo, uma taxa foi estabelecida a partir de 2011. A redução de consumo registrada depois da
medida foi de 19%. África do Sul e Irlanda aprovaram taxas, que entram em vigor em 2017 e 2018.
Já Para a Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas, entidade que reúne os
maiores fabricantes de refrigerantes, sucos, refrescos e achocolatados, a medida não reduziria a obesidade. E o exemplo
dado é o do México - onde uma taxa causou redução inicial. De 2015 para cá, porém, as vendas dos produtos voltaram a
crescer.
Fonte: Estadão
Disponível em: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-mobilizacao-por-imposto-maior-para-bebidas-e-refrigerantes-acucarados,70001884885
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Sobrepeso e obesidade: o impacto na saúde de 195 países
durante 25 anos
Foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine dados oriundos do Global Burden of
Disease (GBD), “estudo-ferramenta” esse que envolve dados de praticamente todos os países e serve para tentar
medir o impacto de diversos fatores de risco/comorbidades na saúde, sobre como sobrepeso/obesidade evoluíram
de 1990 a 2015 em incidência, prevalência e possíveis desfechos associados.
O GBD analisa não somente a mortalidade, mas também sequelas/incapacidade secundárias a tais fatores
traduzidos em anos de vida perdidos e anos de vida vividos com incapacidade/sequela (sigla em inglês: DALY –
disability-adjusted-life-year) e não é voltado somente à população adulta.
Além do impacto causado por sobrepeso/obesidade, foram analisadas também as faixas de IMC de acordo
com idade, sexo, fatores sociodemográficos, etc. É de conhecimento geral a associação do objeto de estudo com
doenças crônico-degenerativas como: doença cardiovascular, diabetes, doença renal crônica, alguns tipos de câncer
e até problemas musculosqueléticos.
Em 2015, foram estimados que havia 107 milhões de crianças (critério diagnóstico da International Task
Force) e 603 milhões de adultos (IMC > 30) obesos no mundo. A prevalência mundial foi de 5% para crianças e 12%
para adultos, sendo maiores as taxas específicas para os dois grupos em países desenvolvidos.
No entanto, houve aumento da prevalência de obesidade na maioria dos países nos 25 anos de
acompanhamento. Mesmo a prevalência em adultos sendo maior (12% x 5%), o aumento proporcional da taxa de
obesos na população infantil foi maior que a de adultos em muitos países.
A análise dos países mais populosos permite evidenciar que 33% dos adultos no Egito e 12% das crianças
norte-americanas são obesos. Nesse mesmo ano, IMC elevado esteve relacionado a 4 milhões de mortes (7,1% do
total de mortes) e a 120 milhões de DALY (4,9% do total de DALY), sendo a doença cardiovascular a principal causa
de ambas.
De 1990 a 2015, houve um aumento relativo de 28,3% na taxa global de mortes relacionadas a IMC elevado
(41,9 mortes/100.000 pessoas x 53,7 mortes/100.000 pessoas). Globalmente, os aumentos nas mortes e DALY
relacionadas ao IMC associadas ao aumento e envelhecimento populacional, além de aumento das taxas de
sobrepeso/obesidade, foram parcialmente contrabalançadas pela redução da mortalidade cardiovascular que surgiu
com a evolução do tratamento.
Tais dados oriundos do GBD são alarmantes. Sobrepeso e obesidade vêm ficando mais e mais frequentes
mesmo em crianças e em países de diferentes perfis socioeconômicos. Políticas de saúde eficazes devem ser
repensadas urgentemente para tentar mudar o panorama e possível história natural desse cenário.

Fonte: Autor: Cristiano Carvalho de Oliveira; médico do hospital pró-cardíaco do Rio de Janeiro
http://pebmed.com.br/sobrepeso-e-obesidade-o-impacto-na-saude-de-195-paises-durante-25-anos/

