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Chamada para contribuir com a formulação
de receitas para o Guia Alimentar para
crianças menores de 2 anos
A
Coordenação-Geral
de
Alimentação
e
Nutrição
do
Ministério
da
Saúde
está
selecionando
voluntários
para
contribuir com a formulação e
avaliação de receitas culinárias
caseiras para o Guia Alimentar
para crianças menores de 2 anos.
Os interessados devem possuir
experiência em culinária e/ou
técnica dietética e/ou alimentação
infantil, disponibilidade de tempo e
não apresentar potenciais conflitos
de interesse. As inscrições vão até
o dia 06 de agosto! Participe!

O Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos, publicado em
2002 e atualizado em 2010, está em processo de revisão composto por
diferentes atividades. A revisão está sendo coordenada por uma parceria entre
a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, o
Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e outras
instituições e pesquisadores parceiros.
Esse processo foi iniciado por oficinas de escuta com gestores,
pesquisadores e profissionais, com a sociedade civil e com famílias que tinham
crianças menores de dois anos a fim de conhecer demandas, dúvidas e
práticas habituais no que se refere à alimentação das crianças menores de dois
anos.
Para dar concretude às suas diretrizes e recomendações, a nova edição do
Guia será complementada por receitas e orientações culinárias sobre a
preparação da alimentação de crianças menores de dois anos que
contemplem as diferentes realidades das famílias brasileiras e sejam
embasadas nessas experiências práticas.
Para isso, será composto um Grupo de Apoio que atuará auxiliando o
Grupo Técnico de revisão do Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois
Anos. Ele terá como atribuições apoiar: o processo de definição de parâmetros
para preparações culinárias saudáveis para crianças menores de dois anos; a
elaboração de termo de referência para a captação de receitas saudáveis, que
estejam alinhadas com as recomendações do Guia Alimentar para a População
Brasileira, a análise das receitas recebidas; e o teste das receitas escolhidas.
A maior parte das atividades será desenvolvida a distância. Para isso é
necessário que os interessados tenham facilidade de acesso a computador e
Internet.

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 2

Poderão participar deste Grupo de Apoio: pesquisadores, professores universitários, profissionais de saúde,
gastrônomos, culinaristas, cozinheiros profissionais, merendeiras, pessoas que cozinham em casa. Os interessados
devem possuir experiência em culinária e/ou técnica dietética e/ou alimentação infantil e disponibilidade de tempo
condizentes com as atividades selecionadas. Não serão selecionados interessados que apresentarem potenciais
conflitos de interesse.
As inscrições serão realizadas somente via internet, por meio de formulário eletrônico disponível no endereço
eletrônico http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=33180 no período entre as 00:00h do dia
19/07/2017 até as 23:59h do dia 06/08/2017, observado o horário oficial de Brasília-DF.
Todo o trabalho será voluntário, não havendo pró-labore para pagamento das atividades.
Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail revisaoguiacrianca@gmail.com
Para saber mais, acesse o EDITAL CLICANDO AQUI ou acessando a biblioteca da RedeNutri.
Fonte: RedeNutri
Disponível em: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=2348

Equipe do PSE participa de Seminário de Formação Intersetorial em
Salvador – BA
Entre os dias 18 a 20 de julho, a equipe do Programa Saúde na Escola, como integrante do Grupo Gestor
Intersetorial do BPC na Escola - GGI Federal, participou da 8ª Etapa da capacitação que contou com a participação de
51 municípios e 184 gestores locais e técnicos do Benefício de Prestação Continuada de todo o estado.
O Programa BPC na Escola tem como objetivo garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e
adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social
(BPC).
Entre os principais objetivos do programa estão a identificação das barreiras que impedem ou dificultam o
acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola e o desenvolvimento de ações
intersetoriais, envolvendo as políticas de Assistência Social, de Educação, de Saúde e de Direitos Humanos. Para
identificar essas barreiras, são aplicados questionários aos beneficiários durante visitas domiciliares. Posteriormente,
é realizado o acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias pelos técnicos dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS), e das ações intersetoriais desenvolvidas pelos grupos gestores do Programa, com a
participação da União, estados, municípios e do Distrito Federal. Essa iniciativa interministerial envolve os
ministérios do Desenvolvimento Social (MDS), da
Educação (MEC), da Saúde (MS) e a Secretaria de
Diretos Humanos (SDH).
Juntos, os órgãos envolvidos trabalham pela
inclusão de pessoas com deficiência no ambiente
escolar. O PSE preconiza a identificação precoce de
sinais
e
sintomas
visando
garantir
o
acompanhamento desses educandos na rede de
atenção à saúde e contribuir com a sua
permanência com sucesso no ambiente escolar.
A capacitação também deverá ocorrer em
outras capitais do país ao longo do segundo
semestre.
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Prioridades de pesquisa para a gestão
da Política Nacional de Alimentação
e Nutrição
Para fortalecer o uso de evidências científicas na tomada de
decisão dos gestores nacionais da Política Nacional de Alimentação
e Nutrição (PNAN), a Coordenação-Geral de Alimentação e
Nutrição (CGAN/DAB), em parceria com Departamento de Ciência
e Tecnologia (DECIT), ambos do Ministério da Saúde, e com o
Grupo Temático Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva da
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), realizou o "I
Encontro Nacional sobre a Agenda Estratégica de Pesquisa em
Alimentação e Nutrição no SUS", que ocorreu em Brasília/DF nos
dias 22 e 23 de agosto de 2016 e contou com a participação de
pesquisadores de todas as regiões brasileiras.
O objetivo principal do encontro foi discutir os temas que
deveriam compor uma agenda estratégica de pesquisa em
alimentação e nutrição no Sistema Único de Saúde (SUS), buscando
a qualificação da gestão e acompanhamento dos programas,
estratégias e ações relacionados à PNAN.
O link a seguir traz o documento que sumariza as demandas
de pesquisa que foram priorizadas pelo grupo durante o encontro,
sendo compiladas e analisadas pela CGAN, pelo DECIT e pelo GT
ANSC em momento posterior. Elas estão organizadas por áreas
temáticas que se relacionam com as diretrizes da PNAN e
contemplam diversas lacunas de conhecimento que a gestão
federal necessita preencher para a melhoria de seus processos de
trabalho e para subsidiar o planejamento, monitoramento e
avaliação de suas ações. As demandas podem colaborar com os
pesquisadores em alimentação e nutrição na definição de linhas e
prioridades de pesquisas.
Acesse o link com as demandas de pesquisa:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/sumario_
executivo_agenda_pesquisa.pdf
Relembrando..
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério
da Saúde
"Conheça o “Guia prático de preparo de alimentos para crianças
menores de 12 meses que não podem ser amamentadas”:
https://goo.gl/RfJAXd

Dismorfias corporais e transtornos alimentares são graves e
precisam d atenção http://www.blog.saude.gov.br/tiq35k

Uma opção p/ consumir alimentos frescos são hortas em casa
ou apartamentos! http://www.blog.saude.gov.br/uzxe1f
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Videoconferência com a Direção
Nacional de Promoção da Saúde do
Ministério da Saúde do Equador
No dia 19 de julho, técnicos da Coordenação-Geral de
Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB) realizaram uma
videoconferência com técnicos da Direção Nacional de Promoção
da Saúde do Ministério da Saúde do Equador, visando realizar um
plano de trabalho de cooperação técnica entre os países.
O Brasil relatou a sua experiência com o Guia Alimentar
para a População Brasileira e o Equador apresentou os custos da
desnutrição, do sobrepeso e da obesidade para o país e também
suas estratégias para enfrentar esse problema, como a regulação
da publicidade dos alimentos, a alimentação saudável nas escolas,
o semáforo nutricional, a taxação das bebidas açucaradas, dentre
outras medidas regulatórias.
Os equatorianos trouxeram uma reflexão muito
importante: “Qualquer medida regulatória terá de enfrentar forte
oposição e pressões em todos os níveis da indústria de alimentos
processados”.
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Saiu nas Redes Sociais do Ministério
da Saúde
SP Saúde @saudespimprensa
A prática de atividades físicas previne o sedentarismo e faz bem
ao coração. Confira
https://goo.gl/dRX6tf

Atividades físicas e exercícios proporcionam benefícios
semelhantes. Saiba a diferença:
http://portalsaude.saude.gov.br/saudebrasil

Eleição de candidato brasileiro à
Presidência da Comissão do Codex
Alimentarius
A Comissão do Codex Alimentarius elegeu o brasileiro
Guilherme Costa à sua presidência, em 18 de julho, em Genebra.
O Codex Alimentarius, estabelecido pela FAO e OMS em
1963, é o órgão multilateral incumbido de desenvolver padrões
para os alimentos, com o objetivo de proteger a saúde do
consumidor e garantir práticas justas no comércio internacional de
produtos alimentícios. Os padrões desenvolvidos no âmbito do
Codex são referências reconhecidas pela OMC para a solução de
disputas sobre segurança alimentar e proteção do consumidor.
Como um dos maiores exportadores de produtos alimentícios do
mundo, o Brasil tem participado ativamente dos trabalhos desse órgão, por intermédio do Comitê do Codex
Alimentarius do Brasil.
O candidato brasileiro, Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
desde 1981, ocupou a função de Adido Agrícola na Delegação do Brasil junto à Organização Mundial de Comércio
(OMC), de 2010 a 2014, e uma das três Vice-Presidências da Comissão do Codex, desde 2014. Ele teve o apoio de 84
países.
Com a eleição do Sr. Guilherme Costa, o Brasil passa a ocupar três dos mais importantes cargos de direção
na arquitetura multilateral de comércio e desenvolvimento (OMC, FAO e Codex Alimentarius).
Fonte: Ministério das Relações Exteriores
Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/16871-eleicao-do-candidato-brasileiro-a-presidencia-da-comissao-docodex-alimentarius
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Espaço dos Estados

Reunião técnica de implantação da Estratégia Amamenta
Alimenta Brasil (EAAB)
Aconteceu nos dias 11 a 14 de julho de 2017 a reunião técnica de implantação da Estratégia Amamenta
Alimenta Brasil (EAAB) na SRS de Alfenas (MG). Foram formados 21 tutores que implantarão a estratégia na rotina
da Atenção Primária dos municípios: Alfenas, Areado, Alterosa, Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida, Fama,
Campos Gerais, Campo do Meio, Paraguaçu e Serrania. O evento foi conduzido pelas tutoras Emily Rezende Avelar,
Luciana dos Santos e a Nilza Reis Hermenegildo.
A tutora da Superintendência Regional de Alfenas, Luciana dos Santos, destaca que a implantação da
Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB) visa qualificar os profissionais de saúde para a promoção da
amamentação e alimentação complementar saudável.
As próximas etapas serão as realizações das oficinas
de trabalho nas unidades básicas de saúde em seus
respectivos municípios conforme o plano para implantação
elaborado. Também deverão apoiar o planejamento, o
acompanhamento e o fortalecimento das ações de
promoção, a proteção e apoio ao aleitamento materno e a
introdução da alimentação complementar saudável nas
unidades básicas de saúde de forma contínua.
Como resultado da implementação da estratégia,
espera-se o aumento do número de crianças que chegam
aos seis meses de vida em amamentação exclusiva, a
redução do consumo de alimentos não saudáveis até os dois
anos e que as unidades de Saúde sejam certificadas na
EAAB.
Emily Rezende Avelar, destaca que as oficinas de
trabalho nas unidades básicas nos municípios também
devem utilizar a metodologia crítico-reflexiva orientada
pelo Ministério da Saúde e que outros temas podem ser
trabalhados posteriormente de acordo com o plano de
trabalho de cada unidade básica de saúde, como por
exemplo a NBCAL. Salienta também o
papel dos tutores municipais no
monitoramento dos indicadores
relacionados à EAAB de cada unidade
e o acompanhamento das unidades
de saúde na implementação na
rotina de ações que visam à
promoção, proteção e apoio do
aleitamento
materno
e
a
alimentação complementar saudável.
A tutora Nilza Reis Hermenegildo
completa que, com isso, as equipes
de saúde serão fortalecidas e as
mães empoderadas para fazerem
suas escolhas acertadas.
Fonte:
Diretoria de Promoção à Saúde
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
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SEMSA DE SENA MADUREIRA (ACRE) REALIZA RODA DE CONVERSA
SOBRE ALEITAMENTO MATERNO
No dia 13 de julho, a Secretaria de Saúde do
Município de Sena Madureira, no Acre, realizou atividade
educativa para um grupo de puericultura sobre
aleitamento materno na Unidade Básica Floriano
Florentino.
Na oportunidade, nutrizes e grávidas participaram
da roda de conversa promovida por técnicos do NASF e da
Estratégia de Saúde da Família.
A atividade aconteceu como um desdobramento do
Curso de Manejo Clínico em Aleitamento Materno,
realizado pelo estado (SESACRE), início de julho. Nesse
curso, os técnicos municipais saíram com o compromisso
de desenvolver atividades alusivas ao aleitamento
materno, tão logo retornassem aos seus municípios, além
de elaborar um plano de atividades para a SEMANA
MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO, que acontece em
agosto. Sena Madureira deu o primeiro passo.
Fonte:
Divisão de Alimentação e Nutrição
Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE

De OLHO na EVIDÊNCIA

Foi publicada pesquisa online na edição de 19 de abril de 2017
da revista médica British Medical Journal que relacionou a
locomoção ativa para o trabalho e suas consequências positivas
sobre a saúde dos indivíduos.
O trabalho científico foi estruturado por pesquisadores para
determinar se a promoção de caminhadas ou pedaladas no trajeto
de deslocamento casa-trabalho-casa influenciam nos marcadores
biológicos de obesidade (peso, índice de massa corporal e
percentagem de gordura corporal).
Foram avaliadas mais de sete mil pessoas no Reino Unido.
Mais de 70% dos participantes iam ao trabalho dirigindo seu carro.
Em torno de 10% usavam transporte público e de 14 a 17% caminhavam ou pedalavam até o trabalho. Os que
dirigem seus carros têm peso maior e maior percentagem de gordura corporal.
A avaliação do índice de massa corporal indicou que essa diferença chega a 3 Kg para homens e de 2,5 Kg para
mulheres. Isso é um valor elevado, considerando o fato que ir de carro foi um fator independente de outros, já que
os dados foram ajustados para evitar possíveis erros de análise entre os grupos (como idade, tipo de alimentação,
renda familiar, atividade no trabalho, etc.).
A pesquisa está disponível no link a seguir: http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1456
Fonte (adaptado):
http://www.onortao.com.br/noticias/ficar-em-forma-mais-uma-razao-para-deixar-o-carro-em-casa,98034.php
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Empresas podem e devem oferecer cardápios saudáveis
em eventos
O Ministério da Saúde (MS) tem atuado de maneira incisiva para melhorar a alimentação da
população brasileira. O objetivo é evitar doenças como hipertensão, diabetes e obesidade que, muitas
vezes, são provocadas por maus hábitos alimentares. Entretanto, o cuidado com a alimentação não fica
restrito a casa ou ao ambiente familiar. A relação com a comida se estende ao ambiente de lazer e de
trabalho e as mesmas diretrizes de alimentação com base em alimentos in natura ou minimamente
processados devem ser seguidas.
Por isso, para orientar os responsáveis pelas organizações e os fornecedores de alimentação, o
MS lançou o Guia para a elaboração de refeições saudáveis em eventos. A publicação apresenta dicas
de como oferecer cardápios com alimentos que promovam a saúde dos trabalhadores e demais
participantes dos serviços de coffee break e similares. A analista técnica de políticas sociais da
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do MS, Bruna Pitasi, explica que o documento busca
promover ambientes mais saudáveis: “O ambiente de trabalho deve mais do que incentivar, mas
também garantir o acesso a alimentos saudáveis. Isso contribui para que haja uma mudança de hábito”.
Segundo a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel) de 2016, 53,9% da população estão acima do peso ideal e 18,9% são obesas. Na
verdade, esses índices revelam o tipo de alimentação do brasileiro, que denunciam o excesso de
consumo de alimentos ultraprocessados, como: biscoitos, macarrão instantâneo, refrigerantes,
embutidos, entre outros.
Dentro do Guia é possível encontrar indicações de como escolher o melhor serviço de
alimentação para o evento, como selecionar a empresa ideal, que tipo de comida priorizar e o que
evitar, além de cuidados com restrições alimentares de participantes do evento.
O que servir e o que evitar?
Todas as refeições devem seguir as indicações do Guia Alimentar para a População Brasileira,
que prioriza alimentos in natura ou minimamente processados durante as refeições do dia. Também se
deve maneirar no uso de sal, açúcar e gordura durante as preparações culinárias. Alimentos
ultraprocessados, como refrigerantes, néctar de frutas, bolos industrializados, macarrão instantâneo,
embutidos, misturas prontas, entre outros alimentos, ficam fora do cardápio. Outro ponto de destaque
encontrado no Guia é o alerta para que os cardápios ofereçam opções aos participantes
vegetarianos/veganos ou que têm restrição alimentar, como intolerâncias a glúten, à lactose e
derivados, diabetes.
O compromisso de seguir essas diretrizes para incentivar hábitos mais saudáveis deve ser
mútuo entre empresas que contratam e as prestadoras de serviço. Para saber mais sobre refeições
saudáveis em eventos ou empresas, clique aqui ou assista o vídeo a seguir (clique na imagem):

Fonte (com adaptações):
http://www.blog.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=51283&catid=566&Itemid=50155
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

INTRODUÇÃO ALIMENTAR DO BEBÊ
PODE GUARDAR O LIQUIDIFICADOR
Pois é, não precisa bater a comida do bebê no liquidificador. A maioria dos
bebês diminui o chamado "reflexo do vômito" entre os quatro e seis meses.
Quando vão ser apresentados aos alimentos, eles já conseguem sentar e
produzem enzimas digestivas em quantidade suficiente para desbravar
alimentos com texturas diferentes – todas bem macias, claro.
Os alimentos devem ser cozidos até que possam ser amassados com o
garfo – e virem um purê homogêneo (sem pedaços grandes). As carnes precisam ser muito cozidas até
poderem ser desfiadas ou partidas e também amassadas com o garfo.
Fonte: http://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/introducao-alimentar-liquidificador

A QUESTÃO DO SAL
A introdução alimentar do bebê é uma oportunidade fantástica para rever e
melhorar a alimentação da casa inteira e isso vale até para assuntos complexos,
como o sal.
Que o excesso de sal faz mal, todo mundo sabe. E para o bebê ele faz mais
mal ainda. A comida para o bebê tem que ter pouco sal. O momento é perfeito
para recalibrar a mesa da casa.
A quantidade de sal da comida do bebê tem que ser pouca – de preferência medida. O negócio é
aproveitar esse período de restrição e reajustar o saleiro da família inteira.
Fonte: http://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/introducao-alimentar-sal

TEMPERE COM ERVAS
Umas folhinhas de manjericão, coentro para quem gosta, salsinha,
cebolinha. Tudo isso pode fazer parte da alimentação do bebê já a partir dos seis
meses.
As ervas e especiarias ajudam a aguçar o paladar criando novas
combinações de sabor que vão ampliar o repertório alimentar do bebê.
Só ficam de fora nessa fase os temperos picantes, como as pimentas, a
páprica picante e o curry.
Fonte: http://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel/introducao-alimentar-temperos

editorapanelinha A introdução alimentar
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.

Fonte: Instagram @editorapanelinha

SEGUNDEIRA DA CGAN

PÁGINA 9

Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 24/07/2017
- 1.507.423 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 23,8 % da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com julho de 2016, estamos com menos cerca de 1.112.096 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 17,4 pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (23,8%): RJ, RS, SP, PR, BA, CE, PE e PA.
Abaixo a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 24/07/2017 por Unidade Federativa

UF

Meta
Crianças 6 - 59
meses

Crianças
6 - 59 meses
suplementadas

Cobertura

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

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
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Açúcar na infância: limites mais rígidos
É muito mais fácil do que se imagina para uma criança abusar
do açúcar. Especialmente porque os 25 gramas presentes nas
colheradas – o novo limite estipulado pela Associação Americana
do Coração para os pequenos acima de 2 anos – dizem respeito
apenas ao açúcar de adição. “Chamamos de adicionado aquele que
incluímos nas preparações caseiras e também o que faz parte dos
alimentos industrializados”, descreve a pediatra Jean Mills, da Universidade Emory, nos Estados Unidos, uma das
autoras da diretriz.
Ou seja, além dos cristaizinhos de açúcar utilizados para adoçar uma limonada, entra na conta aquele que já
vem embutido em bebidas artificiais, balas, biscoitos, pães e até barras de cereais. “Esse tipo é o que mais nos
preocupa. O exagero aumenta o risco de doenças crônicas no futuro, como diabete e hipertensão“, avisa Jean.
A entidade americana tem motivos de sobra para emitir o alerta. A molecada de lá consome até 80 gramas de
açúcar adicionado por dia, mais de três vezes o recomendado. O Brasil não fica atrás, infelizmente. Se apenas os
lanches intermediários da manhã e da tarde de certos estados fossem pesados todos os dias, no fim do ano
teríamos uma montanha de mais de 5 quilos do ingrediente, como revelou recentemente o levantamento Nutri
Brasil Infância II, coordenado pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).
“Em alguns casos, nessas pequenas refeições o consumo ultrapassa o indicado para o dia inteiro”, nota o
pediatra e nutrólogo Mauro Fisberg, professor da Universidade Federal de São Paulo e um dos responsáveis pela
pesquisa de abrangência nacional.
A primeira lição, endossada pelo grupo de cardiologistas americanos, é evitar o açúcar adicionado antes dos 2
anos. “Nessa fase, o paladar está se desenvolvendo. Quando a oferta açucarada se inicia aí, o bebê fica acostumado
a esse sabor”, ensina a nutróloga Jocemara Gurmini, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Antes do segundo
aniversário, o doce degustado deve se restringir ao que vem naturalmente de alimentos como frutas e leite. É o
momento de estimular a percepção dos gostos, com apresentação de uma variedade de verduras, legumes e frutos.
Essa indicação, entretanto, não é seguida em boa parte dos lares. Há estimativas de que 60% das meninas e
dos meninos com menos de 2 anos comam bolacha, biscoito ou bolo. Para piorar, um terço deles já se esbalda de
refrigerante. Em seu documento, os especialistas americanos afirmam que a introdução de bebidas adoçadas
artificialmente (como os tais refris e também os sucos de caixinha) no primeiro ano de vida está associada ao maior
risco de desenvolver obesidade aos 6 anos. A conclusão não só faz sentido como combina de forma assustadora
com a realidade brasileira. Dados recentes apontam que mais de 30% das nossas crianças de 5 a 9 anos sofrem com
excesso de peso.
“O elo entre açúcar e obesidade infantil é
CAUSAS DA OBESIDADE INFANTIL
forte por aqui porque ingerimos mais esse
ingrediente do que gordura, diferentemente do
que ocorre nos Estados Unidos”, analisa a
endocrinologista pediátrica Louise Cominato, da
Universidade de São Paulo. O tal açúcar
adicionado é problemático porque é
considerado fonte de uma caloria vazia – isto é,
ela não vem acompanhada de outros
nutrientes. Bem diferente daquele proveniente
das frutas e do leite, por exemplo.
Leia a matéria na íntegra:
http://saude.abril.com.br/alimentacao/acucar-na-infancialimites-mais-rigidos/

Fonte: http://www.childobesity180.org/epidemic

