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INCA lança posicionamento com indicações
para evitar sobrepeso e obesidade, que
estão relacionados a treze tipos de câncer
Cerca de 13 em cada 100 casos de câncer
no Brasil são atribuídos ao sobrepeso e a
obesidade, sugerindo uma carga significativa de
doença pelo excesso de gordura corporal. Essa é
uma das razões para o lançamento no dia 4 de
agosto do documento Posicionamento do
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes
da Silva Acerca do Sobrepeso e Obesidade. O
alerta é importante para sensibilizar a população de que as medidas propostas
são reconhecidas como efetivas para a prevenção e controle desse grave
problema de saúde.
"O texto apoia medidas intersetoriais de regulação de alimentos que
objetivam a prevenção e o controle do excesso de peso corporal, com o
reconhecimento que tais medidas convergem para a prevenção do câncer",
explica Maria Eduarda Melo, nutricionista da Coordenação de Prevenção e
Vigilância do INCA. São medidas como aumento da tributação de bebidas
açucaradas e adoçadas com adoçantes não calóricos ou de baixa caloria;
restrição da publicidade e promoção de alimentos e bebidas não saudáveis
dirigidas ao público infantil; restrição da oferta de bebidas e alimentos
ultraprocessados nas escolas e aprimoramento das normas de rotulagem de
alimentos que deixem a informação mais compreensível e acessível ao
consumidor.
Atualmente, o excesso de peso corporal está fortemente associado ao
risco de desenvolver 13 tipos de câncer: esôfago (adenocarcinoma), estômago
(cárdia), pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino (cólon e reto), rins, mama
(mulheres na pós-menopausa), ovário, endométrio, meningioma, tireoide e
mieloma múltiplo e possivelmente associado aos de próstata (avançado),
mama (homens) e linfoma difuso de grandes células B.
Outra questão preocupante é a alimentação das crianças, com consumo
de açúcar constante. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (2013), a
cada 10 crianças menores de dois anos, cerca de três já tomaram refrigerante
ou suco artificial, três consumiram doce, bala, ou outros alimentos com açúcar
e seis comeram biscoitos ou bolos.
A infância e adolescência são períodos críticos do desenvolvimento em
que, além da formação de hábitos de vida, a exposição a determinados fatores
de risco pode afetar a saúde do adulto. O documento alerta para o fato de as
práticas alimentares não saudáveis e a exposição precoce ao sobrepeso e
obesidade atuarem diretamente sobre o risco de câncer pelo efeito
cumulativo dos fatores carcinogênicos. Sabe-se que o excesso de peso
corporal nestas fases da vida aumenta o risco de obesidade e/ou câncer na
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fase adulta. O Posicionamento também destaca que a obesidade infantil não apenas compromete o bem-estar físico,
como também o social e psicológico das crianças.
O documento lançado pelo INCA é embasado no Relatório da Comissão para o Fim da Obesidade Infantil, da
Organização Mundial de Saúde (OMS), no plano de implementação do relatório discutido na Assembleia Mundial da
Saúde em 2017, e no Plano de Ação para a Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes, da Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS, 2014). O texto está alinhado ainda aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas e ao Plano de Ação Global para Prevenção e Controle
de Doenças Não-Transmissíveis (2013-2020), da OMS.
Fonte:
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/agencianoticias/site/home/noticias/2017/inca-lanca-posicionamento-com-indicacoes-paraevitar-sobrepeso-e-obesidade-que-estao-relacionados-a-treze-tipos-de-cancer

Obesidade infantil é tema de congresso do Ministério Público
No dia 4 de agosto de 2017, Enrique Jacoby, médico e pesquisador que foi consultor da OPAS para nutrição e
atividade física por 15 anos e vice-ministro de saúde do Peru, falou sobre a epidemia da obesidade e ações
importantes para prevenção e controle da obesidade infantil no 8º Congresso de Gestão do Ministério Público,
realizado em Brasília/DF. Em sua fala, Jacoby informou que o papel do Ministério Público consiste na defesa da
sociedade contra toda e qualquer ação ilegítima tendente a impor ao cidadão ou a um grupo determinado ou
indeterminado de pessoas um dano aos seus direitos indisponíveis resguardados na Constituição Federal. Defendeu
que a venda e promoção comercial de produtos ultraprocessados deveria ser regulada pelo Estado, citando como
exemplo a taxação das bebidas açucaradas, devido à associação da ingestão dessas bebidas com a obesidade e o
diabetes.
Em seguida, a técnica Gisele Bortolini, da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS/MS)
apresentou a situação epidemiológica atual, na qual mais da metade
da população brasileira está acima do peso, e os compromissos
nacionais e internacionais assumidos pelo governo brasileiro para o
enfrentamento da obesidade. Destacou que o Ministério Público
poderia contribuir para o alcance desse objetivo, apoiando no
monitoramento e cumprimento da Norma Brasileira de
Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira
Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras e também no
monitoramento e fiscalização do cumprimento da Resolução 163
que versa sobre a publicidade direcionada ao público infantil, além
de monitorar legislações Estaduais que versão sobre cantinas
escolares.
10 passos para uma alimentação saudável
 Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação
 Utilizar óleos gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades
 Limitar o consumo de alimentos processados, como conservas, queijos e pães
 Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos, refrigerantes e salgadinhos
 Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados
 Fazer compras em locais que oferecem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados
 Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias
 Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece
 Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora
 Ser crítico quanto a propagandas sobre comida
Leia mais:
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10576-pesquisador-aponta-o-papel-do-ministerio-publico-nocombate-a-obesidade-infantil
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Plataforma Saúde Brasil lança a Receita
Interativa. Escolha entre duas opções de
pratos
A plataforma Saúde Brasil – canal exclusivo de informação sobre
promoção à saúde -, a TV Saúde e as redes sociais do Ministério da Saúde
lançaram, nesta quarta-feira (2/8), a Receita Interativa. Na página do
Facebook do MS, os internautas encontrarão um post no qual poderão
escolher entre duas opções de pratos do Guia Alimentar para a População
Brasileira.
Após a votação, a equipe de TV do MS produzirá o vídeo da receita
vencedora, que ficará disponível no site Saúde Brasil e no canal do Youtube
do Ministério da Saúde. As pessoas poderão comentar e compartilhar suas
experiências, enviando breve relato e foto do prato finalizado.
A primeira votação já está no ar! Escolha entre Pão de Açaí e
Biscoitinho de Castanha-do-Brasil

Plataforma Saúde Brasil
A população brasileira conta com canal exclusivo de
informação sobre promoção à saúde. Com foco em
quatro pilares, “Eu quero parar de fumar”, “Eu quero ter
um peso saudável”, “Eu quero me exercitar” e “Eu quero
me alimentar melhor”, a ferramenta reúne conteúdos,
serviços e a voz de especialistas para apoiar a população
a mudar seus hábitos em prol de uma vida mais saudável
e com qualidade.
No primeiro click, ao responder um questionário, o
usuário terá acesso a dicas de acordo com o seu perfil. O
internauta também pode consultar uma seleção de
receitas a partir de produtos regionais ou calcular seu
Índice de Massa Corporal (IMC).
A plataforma é dinâmica, terá novos conteúdos e
funcionalidades incorporados periodicamente e, para
isso, conta, inclusive, com as sugestões da população,
que poderá usar um canal feito especialmente para se
manifestar, narrar suas histórias de superação e mostrar
que é possível se tornar mais saudável.

Fonte:
ASCOM/GM/MS
Intranet – Ministério da Saúde
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2º ciclo de Cadastro de Propostas por
Emendas
Até 18 de agosto o município que tiver indicação parlamentar deve enviar
suas propostas para análise pelo Sistema de Propostas do Fundo Nacional de
Saúde (SISPROFNS). O prazo para novo ciclo foi definido pela Portaria
Interministerial nº 222, de 13 de julho de 2017.
O cadastro será como nos ciclos anteriores. O gestor deverá acessar
o site do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e designar o objeto a ser financiado, que
pode ser para investimento — equipamentos, informatização de UBS, veículo
para transporte eletivo (translado de pacientes), construção, ampliação,
implantação de Academia da Saúde ou custeio — incremento do Piso da Atenção
Básica (PAB) e reforma. Após a indicação são direcionadas ao Sistema de
Monitoramento de Obras (SISMOB) para confirmação e preenchimento. O
município acompanha o status da proposta no SISPROFNS e também no SISMOB,
quando for obra do Requalifica ou Academia.
Uma das dúvidas no cadastro é sobre o tipo de indicação: capital ou
custeio. Capital constitui bens para a instituição, como obra nova. Já custeio
melhora o funcionamento da instituição, que pode ser alcançada com uma
capacitação, reforma, entre outros. Outro ponto que gera questionamentos é
sobre os objetos a serem indicados. A Cartilha de Apresentação de Propostas
2017 é um documento que pode auxiliar os municípios, técnicos e gestores na
hora de preencher os campos do cadastro.
Cronograma
A área técnica do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde
(DAB/MS) tem até 8 de setembro para emissão do primeiro parecer de mérito.
Caso o município receba alguma diligência, deverá fazer a correção e enviar para
nova análise até 13 de outubro, sendo que a resposta poderá sair até 27 de
outubro.
Quando não há aprovação de mérito pela área técnica (os pareceres
favoráveis), o solicitante desiste ou não cadastra a proposta dentro do prazo
estabelecido, o Ministério da Saúde envia ao Congresso as emendas e propostas
que tiveram impedimentos técnicos, podendo haver remanejamento e
reprogramação do recurso. O prazo para envio dos impedimentos técnicos neste
ciclo é até 17 de novembro.
Balanço 1º ciclo
A Atenção Básica recebeu 10.927 solicitações de propostas válidas —
quando o município solicita e envia para análise da área técnica —, sendo 5.510
para equipamentos, 4.513 referente ao incremento do PAB, 442 para reforma,
199 para ampliação e 192 para construção de UBS, 67 solicitações para
construção de Academia da Saúde e 3 para construção de Unidade Básica Fluvial,
totalizando R$1,6 bilhões de reais em recursos. Do total de solicitações recebidas,
6.441 já tiveram a portaria e empenhos publicados. Uma novidade para o 2º ciclo
é a publicação de portaria por região das contemplações.
Fonte:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php?conteudo=_&cod=2430
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Saiu nas Redes Sociais do
Ministério da Saúde
http://www.blog.saude.gov.br/y0jnmb
#EuAmamento #SMAN #AgostoDourado
Conheça alguns dos benefícios da
amamentação nas imagens abaixo:
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Semana Mundial de Aleitamento Materno
A Semana Mundial da Amamentação (SMAM) é comemorada desde 1992 em mais de 150 países, por iniciativa
da World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) – Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno. Até 1998,
a SMAM no Brasil foi coordenada pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). No ano seguinte, a coordenação
passou ao Ministério da Saúde, que continuou a realizar as campanhas em parceria com a SBP. A Semana Mundial da
Amamentação é importante por ser uma estratégia de mobilização social que contribui para conscientizar a
população e profissionais de saúde sobre a importância do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê, e
os benefícios que traz para a sociedade e o País. A SMAM também contribui significativamente para o aumento dos
índices de amamentação e para a redução das taxas de mortalidade infantil, com a consequente melhora da saúde
da população infantil e materna.
Anualmente a WABA define um tema para Semana Mundial da Amamentação, que é discutido nos países
como forma de unificar as comemorações em todo o mundo. A edição deste ano da SMAM traz como tema
“Amamentar: Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer juntos com você”. A cerimônia para celebrar a
Semana Mundial da Amamentação foi realizada em Curitiba (PR), na última sexta-feira (04/08).
Acesse
aqui
os
materiais
da
Campanha
deste
ano:
http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/amamentacao/

Rede Ebserh promove ações na Semana Mundial do Aleitamento
Materno
Diversos hospitais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh) realizam ações voltadas para lactantes, familiares e colaboradores
das unidades, a fim de conscientizar sobre a importância do aleitamento
materno, considerado o melhor alimento para o bebê.
O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA) participa dessa estratégia com a Blitz da Amamentação. O objetivo é
incentivar a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida do bebê e
complementado até os dois anos ou mais. O leite também serve como uma
vacina para criança, já que os anticorpos maternos passam para o filho.
Dados do Ministério da Saúde, registram que no Brasil, 41% das mães
amamentam exclusivamente até os seis meses. De acordo com o chefe do Banco de Leite Humano do HU-UFMA em
exercício, Christyann Lima, a proposta é fazer com que o tema seja discutido e disseminado para que informações
importantes cheguem a todos. “A amamentação não deve ser só papel da mãe, mas de toda a comunidade”.
Qualificado como Amigo da Criança pela Unicef e pelo Ministério da Saúde desde o ano 2000, o Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) dispõe distribuição de laços dourados, folhetos
informativos, reunião científica e rodas de conversas com as lactantes e seus acompanhantes, a equipe
multiprofissional da Unidade Neonatal, funcionários do HC, professores, residentes e estudantes.
Curso
Durante todo mês, o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas disponibiliza um curso de aleitamento materno, direcionado aos
profissionais da saúde que atuam na unidade, especialmente na área materno-infantil. Serão três turmas com 20 vagas cada, com encontros
em dias e horários diversos, para contemplar os colaboradores de todos os turnos.
Vídeos
Em Dourados (MT), o HU da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) promoverá, a partir desta quinta (3), além das palestras,
a exibição de vídeo com depoimentos de mães que tiveram seus bebês na unidade e que falam um pouco sobre a fundamental ajuda que
receberam dos profissionais que trabalham em prol da amamentação. Em outra produção audiovisual, que também será apresentada, a
pediatra Larissa Gomes da Costa Franco fala sobre os benefícios da amamentação para mães e bebês.
Fonte (adaptado): http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/52814-rede-ebserh-promovem-acoes-na-semana-mundial-do-aleitamentomaterno
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Apojadura: mães aprendem a lidar com a descida do leite
Quem vê a mulher amamentando tranquilamente seu bebê não imagina que oferecer o seio ao filho pode
causar certos desconfortos, que geram dor e ansiedade. A apojadura, que é o preparo da mama para o início da
produção do leite, é um desses desconfortos e nem sempre é fácil. Ela geralmente acontece até cinco dias após o
parto. “Neste período, as mamas ficam maiores e bem cheias e algumas vezes quentes. É normal haver um pequeno
fluxo de leite, começando a descer em forma de gotinhas, que é suficiente para o bebê ficar satisfeito”, esclarece
Maíra Domingues Bernardes Silva, enfermeira pediátrica do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde
da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz).
Esse primeiro leite que sai, pós apojadura, é chamado de colostro e tem o papel principal de proteção do
recém-nascido, pois contêm vários anticorpos, sendo conhecido como a primeira vacina. Essas características
permanecem até o 7º dia pós-parto. “Já no quarto, a equipe de saúde pode ajudar a mãe a interpretar os sinais de
fome do bebê (colocar as mãos na boca, abrir a boca em busca da mama, fazer movimentos de sucção e o choro), e
se ele mostrar interesse em mamar, a equipe de saúde deve auxiliar a mãe a adotar uma posição confortável, para
que o bebê possa fazer uma pega eficaz. São nessas primeiras 24-48 horas que a mãe pode ter algumas dificuldades
em colocar o bebê para mamar, por isso é importante a ajuda da equipe de saúde nesse momento”, completou
Maíra Domingues.
Maíra enfatiza que é bastante comum confundir a apojadura com outros problemas que podem ocorrer nos
seios da mãe, como o ingurgitamento mamário, que surge quando a pega do bebê está errada e ele não consegue
sugar todo o leite. Esta retenção de leite na mama gera o que conhecemos como leite “empedrado”. “É importante
frisar que quanto mais o bebê sugar, maior o estímulo na produção e mais rápida e com maior volume será a descida
do leite. Por isso, é indicado não levar para a maternidade chupetas, mamadeiras e/ou bicos de silicone, pois todos
esses acessórios podem prejudicar o início, o sucesso e a duração da amamentação”, alerta Maíra Domingues.
“Caso as mamas estejam muito cheias, a mãe pode realizar massagens com a mão espalmada em movimentos
circulares, ao redor do mamilo (na aréola), realizando em seguida uma pequena ordenha da aréola para que esta
fique bem macia, o que facilita a pega para o bebê”, aconselhou a profissional. Vale destacar que esta massagem
tem objetivo de deixar apenas a aréola mais macia para que o bebê possa abocanhar melhor, diferente do objetivo
da massagem durante um ingurgitamento mamário.
Em caso de dúvidas, procure os profissionais de saúde no Banco de Leite Humano mais próximo de sua casa
ou entre em contato com o SOS Amamentação pelo telefone 0800-026-8877.
Fonte:
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/52815-apojadura-maes-aprendem-a-lidar-com-a-descida-do-leite

Saiu nas Redes Sociais do Ministério da Saúde
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De OLHO na EVIDÊNCIA

'Cadernos de Saúde Pública' de julho discute prevenção e controle da obesidade
A revista Cadernos de Saúde Pública disponibilizou seu volume 33 número 7, de julho
de 2017, sobre as políticas públicas voltadas a prevenção e controle da obesidade.
Conforme editorial assinado por Inês Rugani Ribeiro de Castro, pesquisadora do Instituto de Nutrição, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a obesidade é hoje reconhecida como uma pandemia e, há algumas
décadas, tem sido apontada como prioridade na agenda das políticas públicas em âmbito internacional e nacional.
Entre as principais barreiras para seu controle estão, segundo Inês, o lobby do setor privado comercial, a falta de
habilidade e/ou de vontade política dos governos para implementar políticas efetivas, a ausência (ou insuficiência)
de pressão da sociedade civil para a ação política e a escassa avaliação empírica de medidas implementadas.
Confira os artigos do volume 33, número 7, da revista Cadernos de Saúde Pública, de julho de 2017.
Fonte:
https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/cadernos-de-saude-publica-de-julho-discute-prevencao-e-controle-da-obesidade

Espaço dos estados

Semana Mundial de Aleitamento Materno no Amazonas
A Semana Mundial de Aleitamento Materno faz parte de uma história mundial focada
na sobrevivência, proteção de desenvolvimento da criança, sendo considerada como veículo
de divulgação e incentivo para a promoção da amamentação.
As unidades de saúde envolvem todos os seus colaboradores neste evento para
sensibilizar as nutrizes, gestantes, sociedade e políticos, com os objetivos de diminuir a taxa
de mortalidade infantil e aumentar o índice de amamentação exclusiva até os seis meses de
idade.
A Semana Mundial de Aleitamento Materno em 2017 (SMAM 2017) contou com
atividades diversas em Manaus e em várias cidades do interior do Amazonas.
Em Manaus, no dia 1/8, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - SUSAM e a
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA realizaram dois eventos de abertura da
SMAM: um na Maternidade Moura Tapajóz e outro na Maternidade Ana
Braga. Durante a semana, várias atividades foram realizadas por toda a
capital, incluindo um grande Mamaço no entorno do Teatro Amazonas, no
sábado, dia 5.
Em Tefé, foi realizado evento na Praça da cidade com palestras,
sorteios de brindes e mamaço. Mais de 60 mulheres participaram. Também
teve mamaço no hospital a cidade.
Em Borba, teve Caminhada e a concentração reuniu centenas de
pessoas em frente à Basílica de Santo Antônio. Boa Vista do Ramos também
se mobilizou e fez um lindo
evento
em
prol
do
aleitamento
materno.
Parintins realizará Mamaço
na Praça Digital no dia 11 de
agosto.
Fonte:
Secretaria de Estado de Saúde do
Amazonas - SUSAM
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Capacitação em Barcarena (PA) encerra apresentando ações da
saúde
O último dia da oficina “Qualificar para Localizar”, promovida pela prefeitura de Barcarena (PA), em parceria
com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), Rede ODS Brasil e Secretaria de Governo da Presidência da
República, dia 03, no Centro de Convenções do Samaúma Park Hotel, contemplou as boas práticas na área da Saúde
dos municípios de Barcarena e Ananindeua e apresentou o Sistema de Convênios (SINCOV) do Governo Federal.
Barcarena tem sido destaque no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e
compartilhou as práticas exitosas em relação ao ODS 3 (Saúde e Bem-estar). A secretária de saúde, Eugênia Teles,
falou sobre a inauguração da Unidade de Ponto Atendimento 24h (UPA), a entrega de 9 UBS’s, com previsão de
finalização de mais 7, e serviços de visita médica domiciliar.
O representante do Departamento de Transferências Voluntárias do Ministério de Planejamento, Edércio
Bento, levou para o público as facilidades que o SINCOV oferece em relação a convênio e transferências, e Michelle
Lessa, da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição, do Departamento de Atenção Básica do Ministério da
Saúde, apresentou a atuação do governo que tem somado esforços junto aos municípios para alcançar as metas.
Segundo a Agenda 2030, os municípios que
aderiram aos ODS têm como meta reduzir a
mortalidade materna, acabar com as mortes evitáveis
de bebês e crianças, combater doenças como a AIDS,
tuberculose, malária e hepatite, reduzir a um terço as
mortes prematuras por doenças não transmissíveis,
como hipertensão e diabetes, entre outras.
Fonte:
http://www.barcarena.pa.gov.br/portal/noticia?id=313&url=capacitao-encerra-apresentando-aes-da-sade-

Em Vitória, UNICEF discute
alimentação saudável entre
crianças de até 2 anos

Semana Mundial do Aleitamento Materno terá
programação em Jundiaí (SP)

O Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) participou nesta quarta-feira (2), em Vitória, do
primeiro dia de atividades da IV Semana do Bebê da
capital capixaba. Agência da ONU promoveu oficina sobre
alimentação saudável para crianças de até dois anos de
idade. Encontro abordou causas da obesidade infantil e
estratégias para enfrentar problemas nutricionais.
Capacitação foi voltada para profissionais de saúde da
rede municipal.
A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização
do UNICEF para promover, a nível local, o direito à
sobrevivência e ao desenvolvimento pleno das crianças
em seus primeiros anos de vida.
A oficina da agência da ONU foi conduzida por Valderez Aragão, nutricionista integrante do Grupo de Trabalho
do Ministério da Saúde para a revisão do guia alimentar para crianças com menos de dois anos. O especialista atuou
pelo UNICEF no Brasil, em Moçambique e no Timor-Leste, na área de sobrevivência e desenvolvimento infantil.
O desenvolvimento saudável de cada criança no início da vida recebe atenção prioritária do UNICEF no Brasil.
O tema é uma das pautas centrais da iniciativa Plataforma dos Centros Urbanos 2017-2020, da qual a cidade de
Vitória faz parte. Ao final de julho (25), a Prefeitura da cidade e a agência da ONU firmaram um compromisso para
trabalhar coletivamente em prol dos jovens mais excluídos e vulneráveis do município.
Fonte:
https://nacoesunidas.org/em-vitoria-unicef-discute-alimentacao-saudavel-entre-criancas-de-ate-2-anos/
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Saiba como preparar uma marmita prática e saudável
Escapar de restaurantes e ter uma alimentação saudável fora de casa pode economizar dinheiro e
tempo durante o horário do almoço. Bastam um pouco de organização e escolhas certas na hora de
preparar a marmita.
"A marmita é importante justamente porque a pessoa já escolhe antecipadamente o que vai
comer. Antes o brasileiro se alimentava de forma mais saudável, com arroz, feijão, salada e carne. Hoje a
correria mudou tudo", aponta Suzana Furtado, nutricionista do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac) do Distrito Federal. "Selecionar aquilo que vai comer é essencial porque evita
processados e ainda contribui com a questão da segurança. A intoxicação alimentar na rua, hoje, é
preocupante."
Segundo a nutricionista, a maior reclamação é que não há tempo hábil para preparar as marmitas.
"Se a pessoa se organizar, ela pode preparar sua marmita sem maiores problemas. O melhor é separar um
dia - o sábado, por exemplo - para ir à feira e comprar boa parte daquilo que ele vai consumir naquela
semana, tirando o que ele compra no mercado e cozinha em casa. Lembrando que produtos in natura são
mais saudáveis e que a feira quase sempre oferece produtos mais em conta. Depois, a pessoa passa a bolar
os pratos dia a dia. Quanto mais coloridos, melhor", ensina Suzana.
"O ideal é montar a marmita pensando num prato de mesa. Um quarto desse prato pode ser de
arroz, um quarto de feijão e um quarto de carne. O último quarto é de salada. E ele pode ir fazendo a
substituição. O arroz, carboidrato, faz parte do grupo das massas, então pode ser substituído por batata ou
macarrão. A carne, proteína, pode dar lugar a ovo, frango, peixe, grão de bico. Se houver a possibilidade, a
salada deve ser levada em um compartimento separado, para que a outra marmita possa ser aquecida sem
problemas", continua a nutricionista.
Outra dica é levar as refeições da semana ao freezer ou congelador. “A pessoa que reclama de
tempo pode congelar suas porções durante o fim de semana e ir descongelando dia a dia. Esses alimentos
congelados mantêm as características nutricionais por um mês. Aquela refeição da terça-feira tem de ser
colocada na geladeira na segunda-feira, para ir descongelando gradualmente. Então, na manhã de terça,
você pode higienizar as verduras de forma rápida e fácil. Se não houver fogão ou micro-ondas no trabalho,
é importante que esse alimento esteja condicionado em uma bolsa térmica”, finaliza Suzana Furtado.
Dicas para preparar sua marmita
Vá à feira: ajuda na economia, garante alimentos frescos e diversifica a alimentação;
Planeje-se: ter um planejamento alimentar ajuda muito na busca de hábitos saudáveis. Separe um tempo
na semana para preparar as refeições com antecedência e higienizar legumes e verduras;
Faça sua lista de compras: vá ao mercado sabendo os alimentos que serão preparados e consumidos ao
longo da semana. Cardápio planejado evita soluções menos saudáveis de última hora.
Armazene bem: guardar os alimentos da forma correta, optando por potes preferencialmente de vidro, faz
bastante diferença. Uma vasilha separada para a salada crua também é importante.
Elabore um cardápio saudável: aposte nas versões integrais, que são ricos em fibra e promovem uma
saciedade maior. Não abuse de óleos, gorduras e sal - lembre-se que temperos naturais são mais benéficos
à saúde. Coloque mais cores no prato, deixando a refeição mais nutritiva.
No Guia Alimentar para a População Brasileira, o Ministério da Saúde passa orientações para garantir alimentos e preparações
adequados para o consumo:
A preocupação com a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos envolve também o processo de
manipulação e preparo. Alguns cuidados devem ser tomados a fim de reduzir os riscos de contaminação:
lavar as mãos antes de manipular os alimentos e evitar tossir ou espirrar sobre eles; evitar consumir
carnes e ovos crus; higienizar frutas, verduras e legumes em água corrente e colocá-los em solução de
hipoclorito de sódio; manter os alimentos protegidos em embalagens ou recipientes.
A cozinha deve ser mantida limpa, arejada e organizada. Dedicar tempo para limpar geladeira, fogão,
armários, prateleiras, chão e paredes contribui para preservar a qualidade dos alimentos adquiridos ou
das preparações feitas. Além disso, cozinhar em um ambiente limpo e organizado torna esse momento
mais prazeroso e diminui o tempo de preparação das refeições.
Fonte:
http://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/destaques/1084-saiba-como-preparar-uma-marmitapratica-e-saudavel
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NADA DE ULTRAPROCESSADOS
Comida pronta congelada, biscoito recheado de pacote, caldo
de carne industrializado, refrigerantes. Isso e todos os outros
produtos ultraprocessados devem passar muito longe dos pratinhos
dos bebês. (E dos pratos dos adultos também!).
Além de terem muito sal e muito açúcar, esses alimentos são
feitos a partir de uma lista enorme de produtos químicos, como
acidulantes, espessantes, corantes e saborizantes.
Além de não serem comida nutritiva de verdade, eles viciam o
paladar – de um jeito que o suco natural parece muito azedo e o
arroz com feijão com temperos caseiros pode parecer sem graça.
Em uma classificação revolucionária, o "Guia Alimentar para a População Brasileira" dividiu os
alimentos em categorias: in natura ou minimamente processados (como frutas, legumes, grãos e
farinhas), ingredientes culinários (como vinagre, azeite, sal e açúcar), alimentos processados (como pão,
queijo, macarrão e conservas) e produtos ultraprocessados (como macarrão instantâneo com sabor,
molho de tomate pronto, lasanha congelada, iogurte com sabor, carnes com tempero pronto e biscoito
recheado).
A orientação é basear as refeições nos alimentos in natura ou minimamente processados e
consumir com moderação os ingredientes culinários e os alimentos processados – sempre para
transformar os itens do primeiro grupo em preparações completas, saudáveis e saborosas.
CONGELAMENTO
Bebê pode comer comida congelada? Se for comida de verdade, que você preparou em casa, com
ingredientes fresquinhos, pode sim.
O freezer é um aliado na hora de organizar as refeições da família toda. Arroz e feijão, por exemplo,
que são a base do pê-efinho, congelam muito bem – e você já garante metade do prato.
Dicas práticas:
- prefira os recipientes de vidro (que não pegam o cheiro dos alimentos);
- anote sempre a data em que cozinhou e consuma antes de três meses;
- nunca volte a congelar um alimento que foi descongelado.
LIMPEZA DOS ALIMENTOS
Por conta do organismo pequeno e dos órgãos ainda imaturos, qualquer infecção num bebê pode
ser bastante grave. O que causaria só um desconforto em um adulto pode ter consequências graves em
uma criança pequena. E a fase de introdução alimentar aumenta a exposição dos bebês aos microorganismos que podem levar a infecções. Eles podem estar nos alimentos, nos utensílios e na água usada
para preparar as refeições.
Por isso, tem que lavar bem as mãos e os utensílios antes dos preparos e caprichar na limpeza dos
alimentos.
Frutas, verduras e legumes devem ser lavados em água corrente e colocados em uma mistura de
água com hipoclorito de sódio (1 litro com 20 gotas) por 15 minutos. Depois, tem que enxaguar de novo.

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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Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – parcial de 07/08/2017:
- 1.627.834 crianças de 6 a 59 meses foram suplementadas com vitamina A, o que representa 25,7 % da meta de
crianças de 6 a 59 meses.
- Em comparação com agosto de 2016, estamos com menos cerca de 1.183.678 crianças de 6 a 59 meses
suplementadas e menos 18,5% pontos percentuais ao comparar o percentual de cobertura.
- Estados que estão abaixo da cobertura média nacional (25,7%): RJ, RS, SP, PR, BA, CE, PA, PE e RO .
Abaixo, a tabela com o monitoramento parcial referente ao dia 07/08/2017 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
21.691
70.519
93.918
19.339
133.801
83.475
31.948
27.997
76.298
147.952
139.620
26.506
62.106
124.475
88.034
114.751
66.489
11.641
8.797
71.077
24.779
11.305
5.215
9.496
47.509
57.094
52.002
1.627.834

Cobertura
35,6%
33,6%
32,3%
34,7%
16,4%
16,6%
31,5%
28,7%
34,2%
30,0%
55,4%
35,4%
53,1%
21,4%
39,4%
22,0%
34,8%
10,9%
4,5%
38,8%
25,0%
30,0%
5,5%
41,7%
36,1%
10,5%
54,3%
25,7%

Observação: Atualmente, estamos passando por problemas na aquisição e distribuição das cápsulas de Vitamina
A, o que tem influenciado as coberturas mais baixas do que o esperado.
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Excesso de açúcar pode levar à depressão
Um novo estudo mostrou que as dietas com alto teor de açúcar, ligadas
ao consumo de refrigerantes e doces, podem estar associadas a um maior
risco de problemas mentais comuns, como ansiedade e depressão leve. A
pesquisa foi feita com homens. O trabalho, liderado por Anika Knüppel, do
University College London (Reino Unido), foi publicada ontem na revista
Scientific Reports
"Os resultados mostram efeito adverso de longo prazo na saúde mental
dos homens, ligado ao excessivo consumo de açúcar proveniente de alimentos
e bebidas doces", disse Anika ao Estado.
Altos níveis de consumo de açúcar já haviam sido relacionados a uma prevalência mais alta de depressão em
diversos estudos anteriores. No entanto, até agora, cientistas não sabiam se a ocorrência do problema mental
desencadeava um consumo maior de açúcar, ou se os doces é que levavam à depressão.
Para descobrir se a voracidade por açúcar é causa ou consequência dos problemas mentais, os cientistas
analisaram os dados de 8.087 britânicos com idades entre 39 e 83 anos, coletados por 22 anos para um estudo de
larga escala.
As descobertas foram feitas com base em questionários sobre a dieta e a saúde mental de participantes. Para
um terço dos homens - aqueles com maior consumo de açúcar -, houve alta de 23% da ocorrência de problemas
mentais após cinco anos, independentemente de obesidade, comportamentos relacionados à saúde, do restante da
dieta e de fatores sociodemográficos.
O consumo de açúcar foi medido por 15 itens que incluem refrigerante, suco industrializado, doce, bolo,
biscoito e açúcar adicionado ao café. Para homens, foi considerado alto consumo maior que 67 gramas por dia e,
para mulheres, acima de 50. A Organização Mundial da Saúde recomenda uso máximo de 50 gramas por dia e
aponta que o ideal é não passar dos 25.
Gênero
Embora o estudo seja com homens e mulheres, a ligação de açúcar e doenças mentais apareceu só no grupo
masculino. "Esse resultado foi bastante inesperado e não encontramos boa explicação para isso. Mas não é
impossível que os resultados também se apliquem a mulheres. Estudo americano em 2015, exclusivamente com
mulheres, também encontrou associação de alto consumo de açúcar e depressão", disse Anika.
Segundo ela, há várias explicações biológicas plausíveis para a associação. A principal delas é que o açúcar
reduz os níveis do chamado fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF, na sigla em inglês), que ajuda no
desenvolvimento de tecidos cerebrais. "O BDNF tem sido discutido como um facilitador da atrofia do hipocampo em
casos de depressão", disse Anika.
Vício
Açúcar e ansiedade estão na vida do empresário Mardone Paz, de 38 anos. Ele não sabe se a ansiedade, no
seu caso, está ligada ao consumo de doces, mas diz correr a um café ou padaria sempre que bate o nervosismo. "O
doce me acalma. Como com frequência mesmo sabendo que não faz bem à saúde, porque gosto muito."Por pressão
da família, ele passou a se preocupar mais com a alimentação, mas não abandonou o açúcar. "Sei que é preciso, mas
não consigo."
Fonte:
http://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2017/07/epoca-negocios-excesso-de-acucar-pode-levar-a-depressao.html

