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CGAN realiza encontro com ATANS para
discutir a organização da Vigilância
Alimentar e Nutricional na Atenção Básica
Durante os dias 26 e 27 de julho foram realizadas, na cidade de
Brasília/DF, oficinas de capacitação para uso do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (Sisvan) com as referências técnicas de alimentação e
nutrição.
Foram ofertadas duas turmas para representantes das Áreas Técnicas de
Alimentação e Nutrição (ATAN) dos Estados e Distrito Federal, que tiveram
como principal produto intensificar o diálogo e o aprendizado acerca da
organização da vigilância alimentar e nutricional na Atenção Básica do país.
Foram destacadas as novidades sobre o Sisvan, como a integração com o
SISAB (Sistema de Informação para a Atenção Básica/ e-SUS Atenção Básica).
Durante as oficinas os participantes puderam trocar experiências, apontar
críticas, dar sugestões sobre as funcionalidades do Sisvan e apresentarem
propostas de apoio em prol do fortalecimento da atitude de vigilância e de
gestores e profissionais de saúde nos municípios brasileiros.
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CGAN realiza videoconferência com referências estaduais de
alimentação e nutrição
No dia 27 de julho de 2017 foi realizada videoconferência com referências estaduais de alimentação e nutrição e
representantes da saúde e educação dos grupos de trabalho intersetoriais estaduais do Programa Saúde na Escola.
Foram abordadas algumas agendas estratégicas para impulsionar a gestão das ações de alimentação e nutrição
no SUS. Uma delas foi a divulgação dos editais de pesquisa lançados em parceria com o Departamento de Ciência e
Tecnologia (DECIT/SCTIE/MS) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTIC) Leia
mais. Outro assunto tratado foi a agenda da obesidade, com esclarecimentos sobre agendas futuras e documentos
elaborados pelo Ministério da saúde para apoiar os estados e municípios em relação a este tema. Por fim, foi
apresentado um panorama geral sobre a adesão ao Programa Saúde na Escola e esclarecidas algumas dúvidas sobre
o monitoramento e registro das ações realizadas nesse novo processo.

CGAN realiza roda de conversa sobre Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares no SUS
No dia 28 de julho de 2017 foi realizada roda de conversa sobre a Política Nacional de Práticas integrativas e
Complementares no SUS (PNPIC) para os profissionais que integram a equipe da CGAN. A roda faz parte de processo
de educação permanente da equipe e teve como objetivo conhecer essa Política e seus propósitos, uma vez que
apresenta alguns objetivos sinérgicos com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Uma das diretrizes
norteadoras da PNAN é a organização da atenção nutricional, que perpassa pela organização das ofertas e práticas
de cuidado em alimentação e nutrição nos diferentes pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Outra
Diretriz da PNAN que se articula com a PNPIC é a de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável.
Entre os objetivos da PNPIC está o aumento da
resolubilidade do SUS e a racionalização das ações em saúde.
Assim, apresenta-se como mais uma opção de abordagem
para qualificar o cuidado a doenças e agravos como a
obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. A ação pode
permitir a construção de subsídios para a construção de
protocolos de ações efetivas para a garantia da saúde no
âmbito das RAS.
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5ª Edição do Mapeamento de Experiências Exitosas de Gestão
Pública no campo do Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa –
2017
O Mapeamento de Experiências
Estaduais, Municipais e Distrito Federal
no Campo do Envelhecimento e Saúde da
Pessoa Idosa é uma iniciativa que integra
a agenda anual da Coordenação de Saúde
da Pessoa Idosa (COSAPI/DAPES/SAS) do
Ministério da Saúde, realizada em
parceria com o Instituto de Comunicação
e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde (ICICT/Fiocruz).
Seu objetivo é conhecer e dar
visibilidade a boas práticas de municípios,
estados e Distrito Federal no campo da
saúde da pessoa idosa. Com isso, esperase divulgar e compartilhar experiências
com gestores, profissionais de saúde,
interessados em geral e incentivar
estratégias e ações que contribuam para
qualificar o cuidado à pessoa idosa no
Sistema Único de Saúde (SUS).
As experiências mapeadas podem estar relacionadas aos diferentes níveis de cuidados, da Atenção Básica à
Especializada, desenvolvidas, por exemplo, junto a Estratégia de Saúde da Família (ESF), Unidades Básicas de Saúde
(UBS), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Atenção Domiciliar, Atenção Hospitalar, entre outras, assim como
experiências ligadas aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEI.

Pediatras lançam guia para promover atividade física à
criança e adolescente
Crianças e adolescentes de 0 a 19 anos devem praticar atividade física diariamente e passar o menor tempo
possível em frente a telas de tablets, computadores ou televisão. A recomendação está no guia lançado hoje (27)
pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), com orientações inéditas para promover a atividade física desde a
infância e combater a obesidade e outros problemas de saúde decorrentes do sedentarismo.
O objetivo do guia é facilitar a orientação dos pediatras, profissionais de saúde, educadores, pais e professores
de educação física no encaminhamento das crianças e adolescentes para o exercício físico diário e alertar sobre os
riscos da inatividade.
O guia lembra que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem às crianças e
jovens o direito ao lazer, esportes e diversão, assim como o acesso à saúde. E destaca que o Brasil firmou em março
deste ano, junto a Organização das Nações Unidas, o compromisso de combater a obesidade infantil.
“A obesidade na infância e na adolescência é um problema mundial que acarreta custos elevados aos sistemas
de saúde. Jovens obesos apresentam maiores probabilidades de desenvolverem fatores de risco que podem causar
doenças como diabetes, hipertensão, depressão, alterações ortopédicas e articulares, por exemplo”, disse Luciana
Rodrigues Silva, presidente da SBP.
Segundo a agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e a Organização PanAmericana da Saúde (OPAS), mais da metade da população brasileira está com sobrepeso. Entre as crianças menores
de cinco anos, estima-se que 7,3% delas estão acima do peso.
Mais brincadeiras, mais saúde
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O manual da SBP foi elaborado com base
no alerta de estudos e protocolos internacionais
e pela primeira vez traz informações
sistematizadas sobre diferentes tipos de
atividades mais adequadas para cada faixa
etária entre 0 e 19 anos, considerando as
etapas de crescimento e desenvolvimento físico
e cognitivo.
“Os pediatras vão ter tabelas bem
indicativas, em que você acessa ali a faixa de
zero a dois anos, de três a cinco anos, depois de
seis a 19. Então, ele tem na mão o que pode
indicar e como ele vai indicar. Isso facilita muito
durante a consulta no serviço publico e no
serviço privado de saúde”. explicou Ricardo
Barros, pediatra e coordenador do grupo de
trabalho que elaborou o guia.
De acordo com o documento, é recomendável que as crianças e adolescentes sejam fisicamente ativos todos
os dias e que devem praticar atividades prazerosas e lúdicas.
“A criança gosta do lúdico, ela vai ter habilidade entre 5 e 7 anos, nessa idade você coloca numa escolinha,
pode ser de natação, judô, o que achar mais interessante, mas tem que ter uma boa orientação e a criança tem que
gostar, não adianta levar a criança chorando”, recomenda o pediatra.
Os bebês, por exemplo, devem ser estimulados a se movimentarem várias vezes ao dia, seja engatinhando,
buscando objetos ou movendo os membros do corpo, sob supervisão e estímulo dos pais. E até os dois anos de
idade não devem ser expostos a tablets ou outro tipo de telas eletrônicas, como celulares e televisão.
As crianças de três a cinco anos, podem se exercitar por 180 minutos ao longo do dia, andando de bicicleta,
com brincadeiras de perseguir ou jogos com bola, por exemplo. A partir dessa faixa etária, as crianças também
podem começar a nadar, fazer dança, praticar lutas ou esportes coletivos, de maneira gradativa.
Entre seis e 19 anos de idade, as crianças e adolescentes podem se exercitar por pelo menos uma hora por dia
com atividades mais intensas, como correr, nadar, pedalar, saltar ou com brincadeiras que trabalhem com o peso
corporal e acelerem mais a respiração e o batimento cardíaco. Atividades que estimulem a flexibilidade e o
desenvolvimento de músculos e ossos, como a musculação, podem ser feitas pelo menos três vezes na semana com
acompanhamento profissional. Se for necessário, os pediatras encaminharão as crianças para avaliação cardiológica
antes da prática da atividade física. Eles alertam ainda que o tempo de exposição às telas não deve ultrapassar duas
horas diárias para não prejudicar o tempo de exercício das crianças.
Segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, feita pelo Instituto Brasileira de Geografia e
Estatística (IBGE), 65,5% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental não realizavam 300 minutos de atividades
físicas na semana, e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que essa frequência chegue a pelo menos 420
minutos. “Infelizmente, as telas ocuparam o lugar da atividade física, então a criança de qualquer nível social, de
qualquer idade, já entra no consultório teclando um iphone, ipad, uma maquininha. Nós temos que acabar com isso,
que é, digamos assim, o virus mais nocivo contra a atividade física. Quando você está numa tela, você tem o
isolamento social, você não está brincando, jogando, não tem nenhum tipo de convivência com outras crianças”,
alerta Barros.
No guia, os pediatras também são orientados a conversar com os pais sobre a pandemia da obesidade e
estimulá-los a educar seus filhos a terem um modo de vida mais ativo, com hábitos alimentares mais saudáveis.
Para as escolas, as principais orientações são no sentido de desenvolver ações pedagógicas que incluam mais
participação dos alunos nas aulas de educação física. O guia também propõe a formulação de políticas públicas de
promoção da atividade física na infância e adolescência.
As recomendações serão distribuídas para quase 30 mil pediatras de todo o país, que disseminarão as
informações para pais, educadores físicos e a comunidade escolar. O guia pode ser acessado no site da SBP.
Fonte: Agência Brasil
Disponível em: http://m.agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-07/pediatrias-lancam-guia-para-promover-atividade-fisica-crianca-e-adolescente
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De OLHO na EVIDÊNCIA

Alimentação saudável na gravidez: 3 novos estudos
Esqueça aquele famoso ditado: “mulher grávida come por dois”. É claro que a ingestão de calorias deve
aumentar um pouco durante a gestação, mas isso não significa poder consumir tudo o que quiser e em grandes
quantidades. Quando o assunto é gravidez, equilíbrio é sempre a palavra-chave – principalmente na hora de se
alimentar. Os excessos podem ser prejudiciais tanto para a saúde da mulher como para o bebê, e novos estudos
voltaram a reforçar isso.
Os cientistas da Universidade Queen Mary (Reino Unido) analisaram 9 mil mães e seus filhos ao longo dos
últimos anos. O estudo revelou que existe uma associação entre o consumo de açúcar durante a gestação e a
presença de asma nas crianças. De acordo com a pesquisa, as mulheres que consomem mais açúcar durante a
gravidez apresentam duas vezes mais chances de ter um filho com asma alérgica do que as que comem menos
alimentos açucarados.
Embora os pesquisadores ainda não possam afirmar com certeza porque isso acontece, eles sugerem
hipóteses. Uma delas é de que grandes quantidades de açúcar podem desencadear uma resposta imune no corpo,
levando à inflamação nos pulmões. Outra possível explicação poder ser a seguinte: “A mãe que consome mais doces
tem alteração a flora intestinal e isso pode ser um fator de risco. A flora saudável ajuda a manter a imunidade boa e
previne doenças alérgicas”, afirma a pediatra e membro do corpo clínico do Hospital Sírio Libanês (SP), Cylmara
Gargalak Aziz. Outro estudo recente sobre esse assunto foi publicado pela Universidade de Harvard (EUA). Os
cientistas observaram mil pares mãe-filho e chegaram à conclusão de que quanto mais as mulheres bebem
refrigerante durante a gravidez, maiores são as chances de ter filhos que apresentam sobrepeso ou obesidade a
longo prazo.
Os pesquisadores acreditam que existe uma ligação entre a alimentação materna e a constituição corporal de
seus filhos. Para eles, o segundo trimestre seria especialmente crítico, porque é o momento em que a acumulação
de gordura fetal se acelera.
Apesar de o consumo de bebidas açucaradas ser preocupante ao longo dos nove meses de gravidez, há uma
série de outros fatores de risco para o excesso de peso durante a infância. “Não amamentar o filho no peito e
oferecer bebidas industrializadas para a criança, como os sucos de caixinha, também são fatores que contribuem
com a obesidade infantil”, comenta a pediatra Cylmara.
Embora a gestante não possa abusar do açúcar refinado, há uma boa notícia para aquelas que sentem muita
vontade de comer doce: as frutas! Elas são bemvindas porque contêm fibras, vitaminas e
minerais, que são importantíssimos para o bom
funcionamento do organismo. E tem a frutose
que é o açúcar natural das frutas.
Para completar a lista de benefícios, um
estudo da Universidade de Alberta (Canadá)
revelou que comer frutas durante a gravidez
pode tornar a criança mais inteligente. Os
pesquisadores identificaram que as mães que
mais consomem esse tipo de alimento têm filhos
com QI mais elevado.

Fonte: Revista Crescer
Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com/Gravidez/noticia/2017/07/
alimentacao-saudavel-na-gravidez-3-novos-estudos.html
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Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira

Dietas da moda não trazem benefícios a longo prazo
A televisão, a internet e as revistas vendem um
padrão de peso que não condiz com a realidade e
muitas vezes a pessoa busca diversos artifícios para
emagrecer e alcançar esse status de beleza
“exigido” ou o “corpo fitness”. É aí que entram as
chamadas “dietas da moda”, procedimentos que
prometem efeitos fantasiosos, como perder dez
quilos em uma semana. O tema, muito discutido na
mídia, alerta para a interferência na saúde dos
indivíduos que buscam um milagre, mas pode
acabar encontrando um problema.
“O que essas dietas vendem é uma propaganda
enganosa. A pessoa até consegue algum
emagrecimento, mas não há benefícios em longo prazo. Elas podem trazer prejuízos à saúde e muitas vezes
o peso perdido volta rápido”, aponta Nathalia Pizato, professora do Departamento de Nutrição da
Universidade de Brasília.
As “dietas da moda”, que prometem redução de peso rápida, são dissociadas dos diversos
determinantes da saúde e da nutrição, e constituem padrões de comportamento alimentar não usuais,
adotados entusiasticamente por seus seguidores. Seu sucesso é atribuído especialmente à motivação
inicial das pessoas pelo contato com algo novo, além da promessa de resultados rápidos.
Entretanto, a adesão à dieta é temporária, uma vez que as mudanças propostas não condizem com
os hábitos e o cotidiano do indivíduo. De forma geral, além de muitas vezes não possuírem embasamento
científico, essas dietas criam expectativas irreais relacionadas à velocidade e à quantidade de peso perdida.
Podem, ainda, causar deficiências nutricionais e potenciais riscos à saúde, se conduzidas por um longo
período.
“Se alguém tenta aquela dieta dos sucos detox, por exemplo, ela emagrece em alguns dias porque
ingere um número pequeno de calorias, mas como ninguém consegue seguir com ela por muito tempo,
volta aos velhos hábitos alimentares e, consequentemente, ao peso antigo. Sem falar que essas dietas
restritivas podem complicar a saúde de uma pessoa que tem predisposição a alguma doença, por exemplo.
A pessoa pode descobrir o problema da pior maneira”, explica Nathalia Pizato.

Orientação profissional
Não é recomendada a adoção de qualquer tipo de dieta sem a orientação de um profissional de
saúde, especialmente o nutricionista. A perda de peso está diretamente ligada a uma reeducação alimentar
e mudanças de hábito em longo prazo.
“Se alguém quer emagrecer, não tem outra fórmula, ela precisa entender que é preciso fazer uma
reeducação alimentar e praticar exercícios regularmente”, ensina Pizato. “O primeiro de tudo é fazer as
pazes com seu corpo. Descobrir que aquele padrão de beleza vendido na mídia não é o que a gente é. Logo
depois, é preciso montar seu cardápio com uma alimentação equilibrada, com frutas, hortaliças e carnes
magras. Tudo isso, somado a exercícios regulares, vai conduzi-lo a um resultado mais saudável e
duradouro. A dieta da moda vem e vai. A reeducação alimentar vem e fica.”
O Guia Alimentar para a População Brasileira é o documento oficial que aborda os princípios e as
recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira. O Guia visa facilitar
o acesso das pessoas, famílias e comunidades a conhecimentos sobre características e determinantes de
uma alimentação adequada e saudável, possibilitando que ampliem a autonomia para fazer melhores
escolhas para sua vida, reflitam sobre as situações cotidianas e busquem mudanças em si próprios e no
ambiente onde vivem.
Fonte: Blog da Saúde/Ministério da Saúde
Disponível em: 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
COZINHE PRO BEBÊ E PRA FAMÍLIA AO MESMO TEMPO
Se o que sai da sua cozinha é comida de verdade, preparada com
ingredientes frescos e sem nenhum ultraprocessado, não precisa
cozinhar a comida do bebê separadamente.
Algumas adaptações são necessárias: usar bem pouco sal,
dispensar as pimentas e os temperos picantes e não colocar derivados
de leite no primeiro ano.
O segredo é se adaptar. Por exemplo: cozinhe o feijão pra família
toda com o pouco sal do bebê e, na hora de servir, tempere com um
pouquinho de pimenta moída na hora para os adultos.
ALIMENTOS POLÊMICOS
Falou em comida para bebê, vêm logo as dúvidas: ovo pode? E frutos do mar? E
nozes?
Lá vai a listinha de alimentos polêmicos para essa fase de introdução alimentar.
Mel - tem alto risco de contaminação por uma bactéria chamada Clostridium botulinum e, por isso, deve
ser evitado até a criança completar um ano.
Ovo - clara e gema estão liberadas desde o início, mas os ovos crus devem ser evitados pelo risco de
salmonela.
Frutos do mar - se forem frescos e fizerem parte do cardápio da família, pode oferecer ao bebê já desde
os seis meses.
Carnes cruas - devem ser evitadas pelo risco de contaminação e porque podem causar diarreia nos bebês
que têm o sistema imunológico ainda imaturos.
Nozes e castanhas - estão liberadas desde que sejam cortadas em pedacinhos. O risco maior é as crianças
engasgarem – o que também pode acontecer com as uvas, por exemplo.
ÁGUA E SUCOS
Até os seis meses, as crianças não precisam de nenhum outro líquido que não
seja o leite, inclusive para matar a sede. Quando começam a comer, no entanto, é
preciso oferecer água nos intervalos das refeições.
Os sucos não são uma boa escolha porque enchem o estômago pequeno do
bebê, mas não oferecem muita fibra nem fornecem muita energia. O melhor é dar a
fruta amassada e a água pura nos intervalos.
NADA DE AÇÚCAR
Diferentemente do sal, que ajuda a temperar os alimentos, o açúcar é totalmente
dispensável nessa fase de introdução alimentar. Nada que os bebês vão comer precisa
de açúcar adicionado – eles serão muito felizes apenas com o açúcar natural das frutas
e dos outros alimentos.
Além de estar relacionado ao desenvolvimento de várias doenças e ao excesso de peso, o açúcar tem
outro problema: ele mascara o sabor dos alimentos. Quem se acostuma a tomar suco de laranja adoçado,
por exemplo, acha a fruta natural azeda demais. O mesmo acontece com o maracujá, com o abacaxi, e
por aí vai.
Um brigadeiro numa festa de aniversário pode? Vai poder mais pra frente! Por enquanto, o melhor é
ele conhecer e se acostumar com o sabor natural das frutas.

Tem dúvidas sobre esse assunto? Divida no Facebook, Twitter e Instagram da
Editora Panelinha. Elas vão ser respondidas nesse projeto, que sai do forno em
breve.
Fonte: Panelinha
Disponível em: http://www.panelinha.com.br/blog/alimentacaosaudavel / Instagram @editorapanelinha
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Monitoramento Semanal de Programas Estratégicos da CGAN
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 31/07/2017:
- 1.554.174 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 24,6 % da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com julho de 2016, estamos com menos cerca de 1.065.345 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 16,7 pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (24,6%): RJ, RS, SP, PR, BA, CE, PE e PA .
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 31/07/2017 por Unidade Federativa.
Meta
Crianças
UF
Crianças 6 - 59
6 - 59 meses
Cobertura
meses
suplementadas

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
6.321.695

20.086
67.007
90.381
19.339
128.359
80.396
31.948
25.389
64.766
141.000
137.187
25.917
59.811
119.743
85.925
103.840
63.858
11.014
8.758
68.143
24.510
10.622
4.941
9.265
45.539
55.982
50.448
1.554.174

33,0%
31,9%
31,1%
34,7%
15,8%
16,0%
31,5%
26,1%
29,0%
28,6%
54,4%
34,6%
51,1%
20,6%
38,5%
19,9%
33,5%
10,3%
4,5%
37,2%
24,7%
28,1%
5,2%
40,7%
34,6%
10,3%
52,7%
24,6%
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Saiu na Mídia

Os riscos de alta ingestão de adoçantes no Chile
Adoçantes são substâncias naturais ou artificiais que substituem o açúcar, proporcionando pouca ou
nenhuma caloria para os seres humanos, e são amplamente utilizados desde os anos 20.
O consumo destes produtos tem aumentado nos últimos anos, particularmente em bebidas ou produtos
transformados, como uma forma de evitar os efeitos associados com açúcar.
No entanto, a professora do Instituto de Nutrição e Tecnologia de Alimentos do Chile, Sandra Hirsch explica
que, entre os efeitos indesejáveis de uma alta ingestão de adoçantes podem incluir consequências a níveis
metabólicos, aumento do apetite, aumento das bactérias obesógenas, e no caso de stevia, possíveis características
anticonceptivas.

Clique na figura para conferir o vídeo

Fonte: Universidade do Chile
Disponível em: http://www.uchile.cl/noticias/135269/los-riesgos-del-alto-consumo-de-endulzantes-en-chile

