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Brasília sedia 1ª Reunião Técnica dos
Programas Saúde na Escola e Academia da
Saúde
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Alimentação e Nutrição no Governo
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Saiu na Mídia

Brasília sedia 1ª Reunião Técnica dos Programas Saúde
na Escola e Academia da Saúde
Evento de três dias reuniu gestores estaduais e municipais dos
programas
Foi realizada, nos dias 20, 21 e 22, em Brasília, a 1ª Reunião Técnica
dos Programas Saúde na Escola e Academia da Saúde, que reuniu gestores
estaduais e municipais para discutir questões relacionadas ao fortalecimento
local dos programas na perspectiva da promoção da saúde, intersetoralidade
e atenção primária à saúde.
O momento inicial da
reunião teve foco na construção
de entendimentos práticos à luz
dos programas. “A promoção da
Saúde é uma prioridade deste
governo e a Reunião Técnica
tem por objetivo fortalecer
estratégias para aumentar a
qualidade
dos
programas
Academia da Saúde e Saúde da
Escola”, afirmou a Coordenadora da Coordenação de Alimentação e Nutrição
do Departamento de Atenção Básica (CGAN/DAB/SAS/MS), Michele Lessa.
Na sequencia, a Coordenadora do Programa Saúde na Escola e
Academia da Saúde da CGAN do Ministério da Saúde, Danielle Cruz, destacou
o debate, até então inédito, promovido pelo encontro de tantos
profissionais: “para nós, este é um momento ímpar. O encontro trouxe um
novo olhar para o debate, onde discutimos intersetoralidades, como por
exemplo, o trabalho entre o PSE e o Trajetórias Escolares, as discussões sobre
práticas corporais e as atividades físicas na ótica da Atenção Primária, entre
outros”.
O Coordenador de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
do Ministério da Saúde, Daniel Amado, compôs a mesa “Práticas corporais e
atividade física: abordagens na Atenção Primária em Saúde na Perspectiva
da Promoção da Saúde”. Na ocasião, reforçou a necessidade de promover a
prevenção de agravos e a recuperação da saúde por meio de tecnologias
efetivas e seguras. “A escuta acolhedora, o desenvolvimento do vínculo
terapêutico a integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade
são fundamentais na promoção da saúde pública”, disse.
A palestrante Simone Medeiros, da coordenação Geral de
Acompanhamento da Inclusão Escolar da Secretaria de Modalidades
Especializadas da Educação do Ministério da Saúde, falou da importância dos
dados sobre beneficiários do Programa Bolsa Família no âmbito do PSE.
“Realizamos um calendário anual de ações para fortalecer e consolidar a
pesquisa. A coleta de dados foi positiva, alcançado quase 8 milhões de
alunos, o que significa 31% do público alvo. O “Trajetória Escolares” levantou
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informações como a evasão escolar em segmentos específicos, A
iniciativa busca enfrentar os principais problemas referentes à
permanência e à conclusão dos estudos na idade adequada das
crianças e adolescentes em situação de pobreza e em
vulnerabilidade social. A intenção é acompanhar os casos mais
sensíveis”, explicou.
Experiências de estados, do Distrito Federal e de municípios
foram apresentadas e discutidas no evento, bem como as agendas
de pesquisas em andamento para os dois Programas e os
primeiros passos do Guia de atividade Física para a população
brasileira.
O evento contou com transmissão ao vivo, via Live Facebook, possibilitando a participação dos profissionais
que não puderem comparecer à reunião técnica.

Disponível em: http://aps.saude.gov.br/noticia/5455

Novo organograma traz mais resolutividade ao SUS
Decreto autoriza a criação das secretarias de Atenção Primária, de Atenção Especializada, além da Diretoria
de Integridade. Nova estrutura promove maior integração entre as áreas do Ministério da Saúde

Um sistema de saúde mais forte e organizado. A partir disso, a atual gestão do Ministério da Saúde propôs nova
estrutura regimental, que busca reordenar ações e políticas públicas em favor da população e melhor coordenação e
fiscalização do Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta elaborada pela gestão do ministro Luiz Henrique Mandetta
cria novas secretarias, diretorias e departamentos, mas extingue outros. Entre as novidades está a apresentação de
duas novas secretarias e uma diretoria de combate à corrupção: Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS),
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) e Diretoria de Integridade (DINTEG). O Decreto que autoriza as
mudanças foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e publicado no Diário Oficial da União (D.O.U),
nesta segunda-feira (20), com data de 31 de maio para entrar em vigor.
Ficam mantidas a Secretaria Executiva (SE), que supervisiona e coordena as atividades das Secretaria integrantes
da estrutura do Ministério da Saúde e das entidades a ele vinculadas como as autarquias, fundações e empresas
públicas; a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS); a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)
e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Esta última, reforça o entendimento entre a pasta e lideranças
indígenas que acordaram sobre a manutenção da Assistência da Saúde Indígena nos moldes da estrutura anterior. Já
a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) passa a contar com a
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento, que tem atribuições relacionadas à aquisição de medicamentos e
insumos. A SCTIE era a única secretaria do Ministério da Saúde, mesmo gestora de orçamento, que não possuía CGPO
na estrutura.
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Na nova estrutura organizacional, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) que tem como missão
principal a expansão e qualificação dos serviços da área por meio da Estratégia de Saúde da Família, articulará suas
ações centrada nas pessoas e na articulação com a rede de saúde. A SAPS passa a ser coordenadora do cuidado e
ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede assistencial para garantir alta resolutividade clínicoassistencial à população que busca os serviços de atenção primária à saúde.
A nova secretaria também é responsável pelas ações, estratégias e políticas de saúde para populações
estratégicas ou vulneráveis, como crianças, adolescentes, mulheres, homens e pessoas idosas, tendo como parceiros
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os estados, Distrito federal e municípios, a quem prestará apoio técnico. No âmbito da saúde mental, a SAPS tem como
atribuição o fortalecimento da rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no SUS.
SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
Para a definição e coordenação dos sistemas de redes integradas de ações e serviços de atenção especializada
à saúde, o decreto aprova a criação da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES). A secretaria fará o controle
da qualidade e avaliação dos serviços especializados disponibilizados pelo SUS à população, além de identificar os
serviços de referência para o estabelecimento de padrões técnicos no atendimento de urgência e emergência; atenção
hospitalar; domiciliar e segurança do paciente.
São ainda atribuições da SAES, a implementação da política de regulação assistencial do SUS, certificação das
entidades beneficentes que prestam serviços complementado a rede de saúde pública, bem como apoiar o
desenvolvimento de mecanismos inovadores que fortaleçam a organização do Sistema e a capacidade de gestão do
mesmo nas três esferas de governo; a política de sangue e hemoderivados; e a política da pessoa com deficiência.
DIRETORIA DE INTEGRIDADE
Entre os órgãos de assistência direta ao ministro da Saúde que passam a existir, está a Diretoria de Integridade.
O órgão tem na sua especificidade a supervisão das atividades de controle interno, ouvidoria, correição e ética a serem
consideradas em todos os âmbitos de atribuições da pasta. Também é competência dessa diretoria, a supervisão do
Programa de Integridade do Ministério da Saúde, que nasce com a intenção de prevenir, detectar e combater a
ocorrência de atos lesivos dentro da estrutura da pasta. A mudança é parte também de uma decisão de Governo, que
apoia a transparência e combate à corrupção na gestão pública.
Com a nova organização, haverá realocação de recursos da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
(SGEP), que deixa de existir, para as diretrizes prioritárias do Ministério. Em relação as atribuições serão remanejadas
para outras secretarias, como é o caso do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), que passa a ser
um órgão de assistência direta e imediata ao Ministro da Saúde, considerando recomendações da Controladoria Geral
da União (CGU) pela adequação às atividades de auditoria interna, que necessitam de autonomia e independência.

Por: Agência Saúde
Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45454-novo-organograma-traz-mais-resolutividade-aosus?fbclid=IwAR1nzWLdiIeU3kRbA6K0O8BwrhO-seB9n3iNhOj3dKhs2Deod1hYU_a23i0

Ministério da Saúde bate à porta para falar sobre alimentação de crianças
Objetivo é levantar informações sobre a alimentação e nutrição de crianças menores de cinco anos para apoiar
a elaboração de políticas públicas e estratégicas de promoção da saúde
O Ministério da Saúde começou a bater à porta de 15 mil domicílios brasileiros em 123 municípios que abrigam
crianças menores de 5 anos de idade. Esses lares foram selecionados para participarem do Estudo Nacional de
Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI), que busca mapear a situação de saúde e nutrição de crianças em todo o país,
com informações detalhadas sobre hábitos alimentares, crescimento e desenvolvimento. Essas informações ajudarão
na construção de políticas públicas e estratégicas de promoção da saúde.
Diante da importância desta ação, o Ministério da Saúde alerta a toda a população para a circulação de
informações falsas, que buscam desacreditar a iniciativa. Por isso, gestores de saúde devem dar suporte às equipes e
promoverem ações de esclarecimentos e conscientização sobre a importância do levantamento para direcionar as
políticas públicas voltadas à alimentação e nutrição de crianças.
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Os pesquisadores que estão indo aos lares brasileiros estão identificados com camisas e crachás com o nome e
a fotografia, além do logotipo do Ministério da Saúde. Assim que chegar no local, o entrevistador explicará os
procedimentos e entregará um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com detalhes da pesquisa e orientações
de como entrar em contato com a coordenação para tirar dúvidas, incluindo a opção gratuita de ligar para o telefone
0800 808 0990. A participação é voluntária e os dados são sigilosos.
CONHEÇA A PESQUISA ENANI SOBRE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
A pesquisa de campo é coordenada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e foi encomendada pelo
Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Sessenta pesquisadores são parceiros deste levantamento.
Ao bater à porta, os agentes realizam um questionário, verificam medidas de peso e altura das crianças e das
mães biológicas e, ainda, coletam uma amostra de sangue das crianças com mais de seis meses de vida para avaliação
de 14 micronutrientes (ferro, vitamina A, D, minerais zinco e selênio, entre outros).
Também são levantadas informações sobre amamentação, doação de leite humano, consumo de suplementos
de vitaminas e minerais, habilidades culinárias, ambiente alimentar e condições sociais da família.
O ENANI é trabalhado em três grandes blocos temáticos: consumo alimentar, antropometria e indicadores
bioquímicos. As informações vão permitir avaliar o crescimento e desenvolvimento e deficiências de nutrientes nas
crianças menores de cinco anos.
A coleta de dados acontecerá em diferentes estados, se estendendo até outubro. Os primeiros foram Espírito

Santo; Rio de Janeiro; Bahia; Rio Grande do Sul; Minas Gerais, Mato Grosso do Sul; Rio Grande do Sul; e Santa Catarina.
O cronograma completo pode ser verificado no quadro abaixo.
Fake News
Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde, de forma inovadora, lançou o Canal Saúde sem
Fake News. Assim, desde agosto de 2018, disponibilizou um número de WhatsApp para envio qualquer cidadão possa
enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a
informação procede, antes de continuar compartilhando. O número é (61) 99289-4640.
Todas as Fake News desmentidas pelo Ministério da Saúde estão disponíveis no endereço
www.saude.gov.br/fakenews
Por: Por Ingrid, da Agência Saúde
Disponível em: http://aps.saude.gov.br/noticia/5414
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Políticas públicas para impedir as crianças de beber bebidas açucaradas
O açúcar adicionado é ruim para as crianças. Pode levar a cáries, obesidade, diabetes e doenças cardíacas.
É por isso que é recomendado que as crianças recebam no máximo 10% de suas calorias diárias de açúcar adicionado.
O problema é que, de acordo com dados recentes, o açúcar adicionado representa 17% das calorias diárias de uma
criança e adolescente em média. Quase metade disso vem não de comida, mas de bebidas açucaradas.
Há muito tempo, os pediatras dizem que crianças e
adolescentes devem evitar bebidas açucaradas, incluindo sucos
com adição de açúcar e refrigerante. No entanto, o consumo
não diminuiu. Parte disso tem a ver com hábitos, que podem ser
notoriamente difíceis de mudar, mas parte disso também tem a
ver com o fato de que essas bebidas são comercializadas para a
juventude. E eles são muito baratos, muitas vezes menos caros
do que escolhas mais saudáveis.
É por isso que a Academia Americana de Pediatria
(AAP) e a American Heart Association (AHA) divulgaram uma
declaração conjunta, “Políticas Públicas para Reduzir o
Consumo de Bebida Açucarada em Crianças e Adolescentes”,
publicada na revista Pediatrics. Nele, são apresentadas algumas medidas de políticas públicas que poderiam ser
tomadas para diminuir o consumo de bebidas açucaradas - e ajudar a manter nossa juventude mais saudável. Esses
incluem:
• Aumentar o preço dessas bebidas, como com um imposto de consumo. Se custam mais pessoas, é menos provável
comprá-las, e a receita tributária pode ser usada para financiar programas de educação em saúde e saúde.
• Os governos federal e estadual devem trabalhar para diminuir a comercialização de bebidas açucaradas para
adolescentes e adolescentes. Precisamos pensar sobre essas bebidas da mesma maneira que pensamos sobre os
produtos de tabaco. É errado comercializar produtos pouco saudáveis e perigosos para crianças.
• Água e leite devem ser as escolhas padrão nos cardápios infantis em restaurantes, escolas e máquinas de venda
automática que atendem crianças e jovens. Se não estiver disponível, eles beberão menos.
• Programas federais de assistência nutricional como o SNAP devem desencorajar a compra de bebidas açucaradas.
• Os hospitais devem dar o exemplo, não oferecendo bebidas açucaradas para pacientes e familiares.
• Informações nutricionais exatas e confiáveis sobre essas bebidas devem ser disponibilizadas, não apenas nos rótulos
nutricionais, mas também nos cardápios dos restaurantes e nos anúncios (como as advertências de saúde que estão
no marketing do tabaco). Não só as pessoas precisam conhecer os perigos do que estão comprando para seus filhos,
mas também é mais difícil evitar o conhecimento.
Às vezes, precisamos intervir e proteger nossos filhos. Com quase um em cada cinco dos nossos obesos de
2 a 19 anos e quase um em cada cinco acima do peso, devemos a eles fazer tudo o que pudermos.
Texto: Claire McCarthy, MD
Disponível em: https://www.health.harvard.edu/blog/public-policies-to-stop-kids-from-drinking-sugary-drinks-2019052116691
Tradução: Google tradutor
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Ótimos filmes gratuitos ensinam a lidar com a obesidade infantil
Você anda vendo mais crianças acima do peso ultimamente? Se sua reposta foi sim, saiba que isso reflete
um quadro muito grave: obesidade infantil, uma doença séria.
Um terço das crianças brasileiras está acima do peso e isso se deve à má qualidade dos alimentos ingeridos
e também à publicidade dirigida a elas.
Esse é um tema que precisa da nossa atenção, principalmente quando estamos falando sobre a saúde de
crianças.
“Muito Além do Peso”, documentário
da diretora Estela Renner é uma boa dica
para pensar sobre isso. Disponível no
Youtube e no site do próprio filme,
muitoalemdopeso.com.br, essa produção
brasileira, entrevista as crianças, seus pais,
representantes de escolas, membros do
governo e responsáveis pela publicidade de
alimentos.
No site do filme eles disponibilizam
material gráfico e é possível baixar o filme na
íntegra, assim você pode até fazer sessões
para amigos ou mesmo na escola.
Outra dica boa para assistir e repensar sua alimentação é o já conhecido “Super Size Me: A dieta do
palhaço”. Esse documentário que entrou para a lista dos melhores filmes sobre alimentação, mostra claramente
e de forma chocante o mal que uma alimentação de má qualidade pode causar na sua saúde.
Morgan Spurlock, um cineasta independente norte-americano, se
desafiou a ficar um mês comendo as três refeições do dia no McDonald’s.Fica
explícito através de sua jornada, como a escolha de comer rápido e sem
priorizar a qualidade do alimento pode afetar a nossa saúde de forma drástica
e terrível.
Você pode assistir em diversas plataformas como no Vímeo e Youtube.
Duas indicações diferentes que nos fazem refletir: vamos pensar na nossa
saúde e comer de forma mais saudável?

Texto: Laura Sarkovas
Disponível em: https://catracalivre.com.br/entretenimento/otimos-filmes-gratuitos-ensinam-a-lidar-com-a-obesidade-infantil/

PÁGINA 7

SEGUNDEIRA DA CGAN

Espaço dos Estados e Municípios
Curso telesaúde de Mato Grosso sobre SISVAM
A Web aula do dia 28/05/19 sobre
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional SISVAN (Versão 3.0) ministrada pela servidora da
ETAN/COPHS/SAS/SES-MT.
Teve como objetivo apresentar a
importância de realizar ações de Vigilância
Alimentar e Nutricional e capacitar os gestores,
profissionais e técnicos da atenção básica a saúde
na utilização do Sisvan Web - versão 3.0 sobre as
suas funcionalidades, considerando que esse
sistema tem o papel fundamental na gestão das
informações da Vigilância Alimentar e Nutricional.
OPúblico-alvo
presente,
foram
os
Profissionais da Atenção Primária, Técnicos
Estaduais de Escritórios Regionais de Saúde,
Gestores de Saúde Municipal e Estadual;, Alunos de
graduação, pós graduação de áreas de saúde,
totalizando
mais
de
80
presentes.
A equipe do telessaude MT irá disponibilizar na
semana que vem a aula para os interessados no
canal do YouTube do telessaude.
Texto: Maria da Penha F. de F. CAmpos

SESACRE REALIZA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA
Nos dias 29 e 30 de maio, técnicos do
Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas
Estratégicos da SESACRE, em parceria com a Secretaria
Municipal de Sena Madureira, realizaram uma Oficina de
Qualificação da Atenção Nutricional para profissionais da
Atenção Básica.
O Núcleo Materno Infantil e o Núcleo de
Alimentação e Nutrição trouxeram para a roda: Guia
alimentar para a população brasileira, Programa Nacional
de Suplementação de Vitamina A e Caderneta de Saúde
da Criança.
O evento contou com a participação de, aproximadamente, 100 participantes, em sua maioria agentes
comunitários de saúde, além de contar com a presença do secretário municipal de saúde, Daniel Herculano, e do
prefeito da cidade, Mazinho Serafim na abertura do evento.
Na oportunidade, foram entregues doses de vitamina A, e cada estabelecimento de saúde recebeu um exemplar
impresso do Guia Alimentar para a População Brasileira disponibilizado pelo Ministério da Saúde.
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Saiu na Mídia
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Canadá desaconselha oficialmente os substitutos do açúcar
Para atualizar as suas diretrizes para uma alimentação saudável o governo canadiano foi pragmático: qualquer
alimento que não tenha benefícios comprovados para a saúde não
tem lugar na dieta recomendada
“Fomos muito claros que quando analisássemos as evidências,
não iríamos usar relatórios financiados pela indústria [da
alimentação]”, disse à imprensa Hasan Hutchinson, diretor geral do
gabinete responsável pelas políticas de nutrição do Ministério da
Saúde do Canadá responsável pelas políticas de nutrição.
As principais vítimas foram os substitutos do açúcar. No
relatório é sugerido que apesar de estarmos habituados ao açúcar, as
nossas papilas gustativas vão acabar por se adaptar a sabores menos
doces se reduzirmos o consumo de alimentos e bebidas adocicadas e o uso de adoçantes só retarda esse processo.
Os substitutos do açúcar incluem muitas categorias, tais como adoçantes de alta intensidade que são pelo menos
100 vezes mais doces que o açúcar; artificiais, como o aspartamo e a sacarina; ou naturais, como a stevia e a fruta do
monge. Os adoçantes artificiais podem ser encontrados numa variedade de alimentos e bebidas, incluindo no iogurtes
light, nos refrigerantes dietéticos, nas barras de proteínas e nas pastilhas elásticas, bem como em produtos de padaria
e em sobremesas congeladas.
Uma análise da Organização Mundial da Saúde e da organização Cochrane examinou 56 estudos sobre os efeitos
dos substitutos do açúcar na saúde. As conclusões não só não revelaram nenhum benefício, como apuraram que eles
podem até ter alguns riscos. Alguns estudos sugerem que os adoçantes artificiais podem aumentar o risco de diabetes
tipo 2, doenças cardíacas, doenças renais, de cancro e até de doenças mentais.
Alice H. Lichtenstein, professora de ciência da nutrição na Tufts University e membro do comité que produz
diretrizes semelhantes nos EUA, está cética em relação a uma abordagem “tudo ou nada” dos substitutos do açúcar.
Num editorial na revista Circulation disse que o consumo de bebidas açucaradas artificialmente está, realmente,
associado a um risco maior de morte. “Até certo ponto, como comunidade, podemos tomar o caminho da
recomendação de bebidas: Beber água em vez de [bebidas açucaradas]. No entanto, continuar esta abordagem simples
seria desonesto porque sabemos que ela não funcionou bem no passado e há poucas razões para esperar que funcione
bem no futuro”.
Para além da controvérsia em torno dos açúcares, o relatório canadiano provocou também a ira da indústria de
laticínios. Desde 1942, data das primeiras diretrizes publicadas, que os canadianos são encorajados a consumir
laticínios várias vezes por dia. Agora, o leite e derivados, em vez de terem um número específico de porções
recomendadas, foram incluídos no grupo com as outras proteínas, que devem representar apenas um quarto do total
dos alimentos que ingerimos.
Fonte: Visão
Disponível em http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2019-05-23-Canada-desaconselha-oficialmente-os-substitutos-do-acucar

Quer ler mais notícias?
Acompanhe no Facebook e no Twitter.
Acesse também as Segundeiras já publicadas pelo portal do Departamento de Atenção Básica - DAB.

