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Essa iniciativa surgiu da necessida-

de de discutir, debater, avaliar e pro-
por alternativas viáveis para o desen-

volvimento de uma política pública
que possa educar e conscientizar a po-

pulação para os perigos do excesso
alimentar, da ingestão de alimentos ri-

cos em gorduras, principais causado-
res de uma infinidade de doenças.

Ao propor a realização do evento,

através da discussão com os diversos
segmentos da sociedade, o Parlamen-
to mineiro demonstra sua preocupa-
ção com a saúde dos cidadãos.

As palestras, os debates e as expla-
nações foram profícuos, esclarecendo
dúvidas, fornecendo novos elementos
e informações, além de possibilitar a

interação entre os diferentes atores so-
ciais, reunidos no Plenário da Assem-
bléia Legislativa durante dois dias.

Em relação às pessoas com obesi-
dade, as análises e evidências científi-
cas demonstram que elas têm um
grau de sofrimento acentuado e en-
frentam conseqüências, com doenças
como a hipertensão arterial, o diabe-
tes, as doenças cardiocirculatórias e os
efeitos do sobrepeso sobre a estrutu-
ra óssea, alguns muito graves, até

mesmo com limitação da própria vida.

Entendemos que esta Casa, como
sempre fez ao longo de sua história,
tem a importante missão de tratar
dessa questão, direcionando ou defi-
nindo as responsabilidades do Estado

e também debatendo na linha peda-

gógica, referente à tomada de cons-

ciência. Sabemos que as atitudes pes-
soais, familiares e, fundamentalmen-
te, os espaços educacionais podem
trazer resultados extremamente sau-

dáveis para que as pessoas vivam me-
lhor, com qualidade, e tenham cons-

ciência do que cada um pode em de-
fesa de uma vida saudável.

Sabemos que a situação do sobre-
peso, da obesidade, resulta de práti-
cas, aprendizados, culturas e compor-

tamentos que ocorrem no lar. Às ve-
zes esses fatores se iniciam com a pró-

pria mãe ainda grávida, depois conti-
nuam no espaço do lar e da escola.

Queremos trabalhar com a mudança
de comportamento, discutir atitudes

adequadas para que nossa vida seja
saudável. Avançaremos na tomada

de consciência dessa realidade exis-
tente em Minas, no Brasil e no mun-
do inteiro.

Esta publicação é o resultado con-
creto do trabalho daqueles que se
preocupam com a alimentação de
qualidade para a construção de uma
vida saudável e se dispuseram a es-

tar conosco durante os dois dias do
evento.

É uma pequena contribuição à so-
ciedade, na esperança de que a dis-

cussão alcance todas as dimensões da
vida dos mineiros.

Que seja o prenúncio de mais e
melhores realizações a favor de todas

as Minas Gerais.
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O número de óbitos nos primeiros anos
de vida e as doenças provocadas pela carên-
cia alimentar principalmente nas regiões es-
quecidas do interior e na periferia das gran-
des cidades, eram não apenas o lado expli-
cito das nossas incapacidades políticas e
econômicas, como também o maior desafio
para os responsáveis pela condução da saú-
de pública no País.

Por muitas décadas e várias gerações, ti-
vemos como referência os estudos do mé-
dico, escritor e cientista social Josué de Cas-
tro, que, com sua obra pioneira "A Geogra-
fia da Fome", publicada em 1946, instigava
nossa consciência diante do fato de, mes-
mo possuindo enorme potencial de produ-
ção de alimentos, deixarmos morrer de fome
milhares e milhares de pessoas.

Passados diversos governos, implanta-
dos muitos programas e modificado o per-
fil socioeconômico dos brasileiros, ainda
permanecem entre nós os sinais das desi-
gualdades e da pobreza, ainda há no País
um contingente considerável de famintos e
desnutridos, mas em índices menores e
menos alarmantes.

Estamos, agora, diante de outro fenô-
meno relacionado à alimentação: o excesso
no consumo de alimentos, a ingestão de
produtos prejudiciais ao nosso organismo e
os hábitos alimentares inadequados, fatores
que, aliados a outros, como o sedentarismo
e a vida estressante dos dias atuais, estão
produzindo uma geração com elevadas ta-
xas de obesidade.

Pesquisa do IBGE divulgada em junho
revela que, nas últimas três décadas, cres-
ceu preocupantemente a parcela de jovens
obesos ou com excesso de peso no País. Eles
já representam 16,7% da população entre
10 e 19 anos, o que corresponde a aproxi-
madamente 6 milhões de pessoas.

Para as crianças e os adolescentes, a
obesidade é duplamente maléfica. Além de
propiciar o aparecimento de várias doenças,
como as cardiovasculares, a hipertensão e o
diabetes, ela pode ser prejudicial à prática de
atividades fisicas, ao rendimento escolar e ao
desenvolvimento da auto-estima, em um pe-
nodo da vida fundamental para a formação

da personalidade.
As questões relacionadas à obesidade

infanto-juvenil serão discutidas em painel es-
pecífico neste fórum técnico, assim como
aquelas que atingem os adultos e os idosos.
Serão também abordadas neste encontro, en-
tre outros temas, a responsabilidade do SUS
e dos planos de saúde no controle da obesi-
dade e as experiências de sucesso nesse cam-
po, realizadas em algumas cidades mineiras.

Em síntese, este fórum tem como obje-
tivo apresentar um panorama da obesidade
no País, particularmente em Minas Gerais,
debater suas causas e conseqüências e levan-
tar propostas para subsidiar a formulação de
políticas voltadas para a prevenção e a re-
dução desse problema, que deve ser assumi-
do, urgentemente, como um problema de
saúde pública. Prevenir e reduzir os índices
de obesidade é um desafio que cabe às au-
toridades competentes, dos planejadores aos
agentes de saúde, e também ao conjunto da
sociedade, envolvendo os pais, as escolas, as
indústrias alimentícias e os meios de comu-
nicação, entre outros segmentos.

De sua parte, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais está sensibilizada para discutir
o assunto em profundidade, com os demais
poderes públicos e com as representações da
comunidade, e a empenhar-se pela implan-
tação das proposições adequadas que se fi-
zerem nesse campo.

Gostaríamos de agradecer a todas as pes-
soas e instituições que colaboraram para a re-
alização deste fórum técnico, especialmente às
entidades de apoio, às autoridades presentes,
aos palestrantes e debatedores, aos demais
participantes e aos funcionários desta Casa,
que se dedicaram muito a esse trabalho.

Queremos também parabenizar o depu-
tado Adelmo Carneiro Leão, companheiro e
presidente da Comissão de Saúde desta Casa,
pela iniciativa de propor a realização deste
evento.

As exposições, os esclarecimentos e as
experiências aqui apresentadas certamente
constituirão valiosos subsídios para que avan-
cemos no combate à obesidade e, conse-
qüentemente, na obtenção de melhor quali-
dade de vida para nossa população.
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Superintendente de
Atenção à Saúde da
Secretaria de Estado de Saúde

Em busca de
4ÇÔES

INTEGRADAS
A coordenação da Secretaria de Saú-

de e a Assembléia Legislativa integraram-
se desde o inicio e envolveram-se no pro-
cesso de construção deste fórum. Esse de-
bate é fundamental. É indiscutível a im-
portância da questão nutricional, especi-
ficamente da obesidade, que, nos últimos
20 anos, progressivamente e a cada dia,
ganhou importância como um problema
de saúde pública. Hoje a obesidade é um
grave problema de saúde pública não só
no Brasil, mas no mundo.

Não falarei sobre as ações específicas
da Secretaria de Saúde, porque durante os
dois dias de trabalho teremos dois exem-

plos fundamentais: o da própria coorde-
nação do processo da alimentação da Se-
cretaria no Estado de Minas Gerais e, de-
pois, um dos programas que possui uma
interface importante com a questão.

Antes de ser superintendente, sou
médico pediatra e professor na universi-
dade. Desde que comecei a praticar me-
dicina, há 30 anos, interessei-me pela saú-
de pública e, em especial, por nutrição.
Formei-me na Escola Paulista, onde existe
um importante grupo ligado a essa área.
Talvez tenha sido esse o motivo do meu
interesse por nutrição e de minha opção
profissional.
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É muito importante que a Assembléia,
espaço de debate político, discuta a ques-
tão da obesidade, problema de saúde pú-
blica que está inserido no debate sobre a
importância da nutrição para a saúde dos
cidadãos mineiros e brasileiros. Durante
meus estudos acadêmicos, quando estuda-
va os problemas nutricionais de famílias
mais pobres, percebia a questão da mãe
obesa e do filho desnutrido, sintoma des-
se grande problema causado por caracte-
rísticas da própria sociedade de consumo.

Há quatro anos, realizei duas experi-
ências na Secretaria de Saúde, para onde
retornei na atual gestão. A secretaria, o Es-
tado e o SUS de Minas Gerais têm evoluí-
do progressivamente nessa área, mas ain-
da há passos importantes a serem dados.
O tema obesidade é fundamental na pro-
moção à saúde. Existem importantes expe-
riências do próprio SUS, como programas,
ações e atividades que devem ser imple-
mentadas, mas que enfrentam o problema
da transversalidade, ou seja, essas ações
devem permear os diferentes processos do
Ministério da Saúde, da Secretaria de Es-
tado e das secretarias municipais. Por
exemplo, a principal estratégia do SUS na
qualificação da atenção primária à saúde
é o Programa de Saúde da Família - PSE

No caso de Minas Gerais, a proposta
do Saúde em Casa significa um avanço,
uma qualificação do PSF. Mas como fazer
com que o trabalho das equipes do PSF in-
corpore esse avanço? Conforme a secreta-
ria, o principal problema do PSF é a quali-
ficação de suas equipes. A integraçào de
ações de promoção à saúde, especifica-
mente na área de alimentação e nutrição,
é fundamental. Essa é uma preocupação
da Secretaria de Saúde. Este fórum pode-
rá contribuir para a atenção primária á saú-
de, área em que o SUS pode inovar, quali-
ficar e responder pela promoção à saúde
em geral ou à área de alimentação
nutricional.

Como poderemos construir modelos

de integração? A secretaria tem feito isso
utilizando dois programas importantes: o
programa Viva a Vida, que é voltado para
a questão da mortalidade infantil e mater-
na, e o Saúde em Casa, que é um progra-
ma dedicado à questão da saúde da famí-
lia. A Secretaria de Saúde quer apresentar
para o fórum este primeiro ponto de de-
bate: como fazer com que haja de fato
transversalidade dessas ações e como po-
dem elas efetivamente qualificar as ações
na atenção primária, especificamente das
equipes do Saúde da Família?

Entre a minha primeira estada na secre-
taria e a segunda, ocorreu algo muito po-
sitivo: o avanço da sociedade do ponto de
vista da participação do SUS e do contro-
le, fortalecido principalmente por meio da
ação do Ministério Público. A quantidade
de ações do Ministério Público ou direta-
mente do Judiciário na secretaria ou nas
próprias secretarias municipais tem aumen-
tado progressivamente, não só no que diz
respeito à obesidade como problema de
promoção da saúde, que é, sem dúvida,
95% da questão, mas também no que diz
respeito àqueles 5% que representam o
problema do tratamento, digamos.

Do ponto de vista da saúde pública,
isso tem pouca importância, porque o pro-
blema vem muito antes do tratamento.
Hoje o SUS tem trabalhado nesse aspecto,
e a situação tem sido questionada no SUS
estadual ou no âmbito municipal por meio
de ações. A cirurgia de obesidade mórbida
é um exemplo. A Secretaria de Saúde pro-
moveu, há dois anos, um ciclo de debates
com toda a área de alta complexidade, e
uma das ações desse setor do SUS ê a ci-
rurgia bariátrica. Na verdade, a secretaria
teve dificuldades em encontrar evidências
internacionais para construir a rede neces-
sária ao Estado. Sabemos que a rede ainda
está muito aquém da demanda e da pres-
são que tem sido verificada.

Outra questão que fica posta para o
fórum, embora eu sinta que o ponto fun-
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damental seja a da promoção da saúde, é
o entrave que hoje se coloca para o SUS,
isto é, a pressão pelo tratamento. A mídia,
obviamente, trata muito do tema. Enquan-
to íamos falando, eu estava pensando na
questão do Metformin, que apareceu na
imprensa nos últimos dias. Sou profissional
da saúde, trabalho na universidade e não
tinha nenhuma informação sobre aquilo.
Está certo que faz três anos que estou na
secretaria e afastei-me um pouco da
questão acadêmica propriamente dita. Li
sobre isso na revista Veja - parece - e,
no dia seguinte, a secretária do secretá-
rio me perguntou sobre o remédio, di-
zendo que estava com uma gordura na
cintura. Temos de verificar se a forma
como essa temática está colocada é ade-
quada.

A própria cirurgia bariátrica, por um
lado, tem sua indicação e importância, mas
efetivamente não resolve a questão da obe-
sidade. Se não houver promoção da saúde,
se não houver alimentação adequada, se
não houver exercício físico e tudo aquilo
que é necessário tanto à promoção quan-
to ao tratamento, essa ação não terá efi-
cácia, obviamente. Mas, sem dúvida, o as-
pecto do tratamento cada dia vem pressi-
onando mais o sistema e é um outro en-
trave para o qual o fórum pode contribuir,
verificando como isso se encaixa numa po-
lítica pública adequada.

O SUS foi pensado desde o princípio
como uma política sistémica, mas existem
questões específicas. O problema dos me-
dicamentos excepcionais tem gerado pres-
são no SUS e criado distorções e dificulda-
des do ponto de vista da gestão. Quero ci-
tar um exemplo, para encerrar. Refere-se a
esse meu retorno à Secretaria de Saúde e
aos entraves existentes. Com o dinheiro do
ministério e o do próprio governo do Esta-
do, Minas Gerais gastava, na área de me-
dicamento básico, cerca de R$40 milhões
e agora, com a nova política do Ministério
da Saúde e da Secretaria de Saúde, gasta-

rá em torno de R$100 milhões. Isso, para
atender a 20 milhões de mineiros.

Talvez daqui a um tempo alguém diga:
"Vamos colocar o Metformim para ser for-
necido aos obesos". É desse modo que as
coisas têm ocorrido, do ponto de vista da
política pública. São destinados R$150
milhões para aproximadamente 30 mil mi-
neiros.

Quanto à gestão dessa questão especí-
fica da cirurgia bariátrica, a secretaria es-
pera a contribuição para a própria formu-
lação que tem a fazer. Ela tem desenvolvi-
do um conjunto de ações internamente. Já
dei vários exemplos, e ainda se falará so-
bre o exemplo do Agita Minas. Há um con-
junto de ações da Secretaria de Estado com
as Secretarias Municipais e com o próprio
Ministério da Saúde para que essa seja, de
fato, uma política de Estado. Sem essa par-
ceria entre os três níveis de governo, real-
mente as coisas não evoluirão. Este é um
espaço importante para que o governo do
Estado possa debater com a sociedade ci-
vil, seja com as entidades de classe, com
as diferentes representações envolvidas
com a questão nutricional, seja com os
conselhos.

Esperamos que este fórum traga impor-
tantes contribuições para a Secretaria de
Saúde e que, assim, ela tenha estimulo e
direcionamento com relação ao que tem
formulado, avançando na questão nutri-
cional, na atenção primária e na promoção
da saúde. Trabalhamos o problema nutri-
cional transversal, que atinge uma questão
fundamental, que é a saúde pública. Mas
hoje, do ponto de vista da política geral,
temos de trabalhar a integração dos proble-
mas transversal, horizontal e vertical.

Em nome do secretário, queremos di-
zer que a secretaria está à disposição de to-
dos para que possamos debater o que tem
sido feito ou o que, eventualmente, for ne-
cessário implementar no SUS em parceria
com as secretarias municipais e com o mi-
nistério.
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Celi Márcio Santos
Secretário executivo do
Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional
Sustentável de Minas
Gerais (Consea-MG),
representa'do dom
Mauro Morelli,
presidente do Consea-
MG e do Consea-SP
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Como presidente do Consea-MG, do Consea de

São Paulo e do Instituto de Alimentação Adequada,
dom Mauro é uma pessoa muito atribulada, e hoje

Áq não pôde vir a este fórum. Perguntei-lhe sobre qual
assunto gostaria que eu falasse na abertura do
seminário, em seu nome. Pelo fato de ele ser bispo
e pastor e de eu o conhecer muito bem, pediu-me
que falasse sobre parábolas, como Jesus Cristo
fazia.

Quando as pessoas lhe perguntam o que é
segurança alimentar e nutricional, para não
responder com aquele conceito de que se trata da
garantia do direito de acesso à alimentação de
qualidade, em quantidade nutricional, e para não se
alongar muito, ele apenas diz que segurança
alimentar é o que a gente come e bebe para trazer
saúde e vida. É assim que ele define segurança
alimentar para as pessoas mais simples. Dom Mauro
sempre diz que existe segurança alimentar quando
aquilo que como e bebo me traz saúde e vida, e não
doença e morte.

Também me pediu para anunciar ou relembrar
que o Estado de Minas Gerais é o primeiro estado
do Brasil a possuir uma lei estadual de segurança
alimentar e nutricional, que foi proposta pelo
governador e votada nesta Casa, após uma discussão
com toda a sociedade. A referida lei foi promulgada
em janeiro deste ano, estando em processo de
regulamentação.

Há nessa lei algumas diretrizes muito
importantes para a definição de políticas na área
da segurança alimentar e nutricional no Estado de
Minas, entre elas, a questão da saúde, da nutrição
e da educação alimentar. Digo isso por ter total
ligação com o tema deste fórum técnico.

Os resultados deste fórum vão contribuir não
só para os deputados, mas também para os
conselheiros do Consea -. que aqui se fazem
presentes , proporem as políticas públicas
relacionadas ao tema em questão.
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Vou tentar abordar esse tema da for-
ma mais objetiva e abrangente possível,
falando não somente dos riscos da obesi-
dade, com alguns dados do panorama da
epidemia da obesidade no Brasil e em ou-
tros países em desenvolvimento, mas tam-
bém de alguns desafios, com possíveis so-
luções em médio e longo prazo.

Já se sabe que hoje, nos países desen-
volvidos, a obesidade é mais prevalente
entre as classes de renda mais baixa que
entre as classes mais altas. Quando com-
paramos os países das chamadas econo-
mias em transição com os países chama-
dos de economia de mercado, a prevalên-
cia de obesidade é quase a mesma. Existe
um agravante: as taxas de crescimento da
obesidade nos países em desenvolvimen-
to é maior que nos países já desenvolvi-
dos, como veremos mais adiante.

Esses dados são alarmantes. A obesi-
dade infantil, até em países africanos, co-
meça a representar um problema de saú-
de pública. Quando comparamos com da-
dos de desnutrição - esse já é um estudo
antigo, de 1995 -, vemos a convivência do
problema da obesidade com o problema da
desnutrição. Em uma mesma comunidade
podemos ter a convivência dos dois aspec-
tos, sendo que o sobrepeso e a obesidade
chegam a superar a desnutrição, mesmo
em populações de renda mais baixa.

Quando comparamos a prevalência da
obesidade infantil no Brasil com os Esta-
dos Unidos, por exemplo, vemos que lá o
problema é ainda mais grave. Mas, se ana-
lisarmos o intervalo de tempo de mais ou
menos 20 anos entre essa primeira pesqui-
sa e a segunda, e compararmos a taxa de
crescimento cia obesidade no Brasil com
a norte-americana -- e estamos falando de
obesidade infantil -, observaremos que,
no mesmo período de tempo, enquanto
o crescimento lá foi de 66%, aqui o cres-
cimento foi de 239%.

O que poderia explicar essa elevada
taxa de crescimento? Os dados recente-

mente divulgados pelo IBGE mostram nú-
meros alarmantes, principalmente entre
adolescentes do sexo masculino. De uma
porcentagem, em 1975, de 3,9% de ado-
lescentes obesos, hoje 18% de adolescen-
tes do sexo masculino estão com proble-
mas de excesso de peso, e 5,9 milhões de
jovens brasileiros estão incluídos nessa ca-
tegoria. O que pode explicar esse cresci-
mento tão rápido - e tão mais rápido se
comparado, por exemplo, com os líderes
mundiais em obesidade, os norte-ameri-
canos? É provável que os dados do IBGE
nos dêem uma das respostas ou parte da
resposta a isso.

Se tomarmos os dados do IBGE sobre
a evolução, em um período de duas dé-
cadas, do percentual de lares brasileiros
com acesso a três itens de conforto - car-
ro, televisão e telefone -, veremos que
praticamente duplicou o percentual de fa-
mílias com acesso a eles. São itens com-
provadamente obesogênicos, relacionados
a um risco maior de obesidade.

Estamos vivendo ainda um processo
de mudança, que, nos países desenvolvi-
dos, ocorreu há algumas décadas. Há 20
anos, provavelmente, todos os norte-ame-
ricanos já tinham acesso a esses itens de
conforto. A perspectiva é muito sombria.
O que mais preocupa é que, como sabe-
mos bem, a obesidade está relacionada a
doenças muito graves, de alta taxa de
mortalidade. A cintura abdominal, hoje,
tem sido considerada mais importante, do
ponto de vista clínico, que o peso corpo-
ral, para avaliar o risco metabólico do in-
divíduo. Esse acúmulo de gordura na re-
gião infra-abdominal aumenta os riscos da
chamada síndrome metabólica e de todas
as doenças cardiovasculares que podem
provocar a morte do obeso: acidente vas-
cular cerebral, infarto agudo do miocár-
dio, além do alto risco de diabetes.

O processo vascular que acomete o
obeso não se inicia na vida adulta. Temos
estudos que mostram claramente que as
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crianças obesas, hoje, não estão simples-
mente em risco, já estão doentes. O pro-
cesso de arteriosclerose já se encontra em
franca progressão, ainda na infância,
quando a criança está obesa.

O diabetes é uma epidemia que cami-
nha de mãos dadas com a obesidade. Mui-
ta gente tem usado o termo "diabesidade"
para deixar bem clara a relação íntima que
existe entre a obesidade e o diabetes tipo
2. Dados alarmantes da região da Améri-
ca Latina e do Caribe mostram que o dia-
betes responde por mais de 300 mil mor-
tes anuais no nosso continente, com um
gasto para os cofres públicos de 65 bilhões
de dólares, sendo 10 bilhões em custos di-
retos e 55 bilhões em custos indiretos.

Embora os países em desenvolvimen-
to ainda convivam com problemas de des-
nutrição, muitos de seus habitantes sofrem
de doenças relacionadas a excessos ali-
mentares: vários tipos de câncer, doenças
isquêmicas do coração, doenças cardiovas-
culares. Essas são as doenças que mais
matam nos países em desenvolvimento,
inclusive no Brasil.

Ao verificarmos as causas da obesida-
de, temos fortes evidências do impacto
tanto da genética quanto do meio ambi-
ente sobre ela. Obviamente, a genética
explica vários casos de obesidade, mas não
explica a epidemia, pois, nas últimas dé-
cadas, nosso patrimônio genético, logica-
mente, não mudou.

Há evidências importantes de que tan-
to os genes como o ambiente conspiram
para o crescimento da epidemia. Foi pu-
blicado um estudo demonstrando que ca-
chorros e gatos de donos obesos são mais
obesos que os de donos magros, mostran-
do claramente que o convívio ambiental
e os fatores culturais representam um pa-
pel importante.

A questão da genética é muito impor-
tante. Nossos genes, muitas vezes, enviam
sinais que seriam vantajosos há milhares
de anos, mas que hoje, na sociedade em

que vivemos, tornaram-se extremamente
desvantajosos. É a chamada hipótese do
gene poupador: o homem das cavernas,
caso tivesse um gene que o fizesse pou-
par energia, teria muito maior chance de
sobreviver e deixar descendentes. Esses
genes, hoje, transformaram-se em genes
que predispõem a pessoa à obesidade.
Genes que participam da produção e da
regulação de várias moléculas. Há molé-
culas que sabidamente aumentam o ape-
tite, outras que diminuem o apetite. Qual-
quer alteração nos genes que regulam es-
sas moléculas pode predispor o indivíduo
à obesidade.

Mas não é disso que falamos hoje. Fa-
lamos de uma epidemia que tem clara-
mente suas causas em fatores ambientais.
Este é o desafio que se impõe: de que ma-
neira podemos interferir nos fatores
ambientais causadores do que alguns atu-
almente chamam de ambiente tóxico ou
ambiente obesogênico? Sabemos que as
duas grandes causas do problema são a
alimentação e a inatividade física. Existem
causas acessórias, e aqui poderíamos listar
mais umas dez, que não têm tanta rele-
vância. O principal é a alimentação e a ati-
vidade física, apesar de a televisão mere-
cer uma consideração mais detalhada.

Outro fator a se considerar é o hábi-
to de comer fora. Não encontramos dados
brasileiros sobre o assunto, mas nos Esta-
dos Unidos, num intervalo de 30 anos, au-
mentou consideravelmente o percentual
do que é gasto em alimentação fora de
casa: de 34% passou-se a 47%. E quando
se come fora, as porções de alimentos en-
contradas são cada vez maiores. O tama-
nho médio de cada porção de alimento
aumentou de forma dramática: uma ca-
deia de fast-food que, no começo da
década de 80, tinha como típico um
lanche com 627 calorias, hoje tem seu
lanche típico com 1.805 calorias, tendo
a gordura sido aumentada de 19g para
84g em média.
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De 1965 a 1996, o consumo de refri-
gerantes cresceu muito nos Estados Uni-
dos, embora os norte-americanos não se-
jam os maiores consumidores. O maior
consumo per capita de refrigerante, no
mundo, dá-se no México. Isso quer dizer
que há um investimento maciço para se
conseguir, nos países em desenvolvimen-
to, um incremento de vendas a fim de
compensar a perda de vendas nos países
desenvolvidos. O consumo de sucos pra-
ticamente se mantém, e o de leite está ca-
indo nitidamente ao longo desse período.

Um dos fatores de obesidade é a
interação entre a genética e o meio am-
biente: muitas vezes, o pai, além de já ter
provavelmente transmitido ao seu filho al-
guns genes que podem predispô-lo à obe-
sidade, ainda, por meio de maus hábitos,
de uma cultura equivocada, acaba, de cer-
ta forma, condicionando-o a herdar tam-
bém seu problema de obesidade.

Há uma frase de Pitágoras muito ade-
quada ao desafio da prevenção da obesi-
dade infantil: "Temos de educar as crian-
ças hoje para que elas não sejam punidas
na vida adulta". Por meio dos maus exem-
plos, serão geradas nessas crianças atitu-
des negativas. Nossos jovens tenderão a
ter os péssimos hábitos que seus pais já
lhes transmitiram. Além disso, há o bom-
bardeio do marketing da economia
globalizada, para que a criança consuma,
com exagero, esse tipo de alimento.

Já foram feitos estudos comparativos
entre a média de calorias anunciadas no
horário infantil pela televisão e a média
de calorias anunciadas no horário adul-
to. No horário infantil, é anunciado o do-
bro ou o triplo das calorias. Assim, as cri-
anças estão sendo, quando estão diante
de seus televisores, bombardeadas por
uma propaganda que praticamente as
condiciona ao consumo daquelas novi-
dades e guloseimas. Elas são condicio-
nadas a consumir mais calorias, quan-
do saem da frente da televisão e, mui-

tas vezes, quando ainda estão em frente
à tevê.

Moro numa cidade que tem fama, até
internacional, de ser muito saudável. Já
ouvi, em alguns congressos internacionais,
as pessoas falarem como seria bom se to-
dos fossem como os cariocas, que se exer-
citam o tempo todo. Sempre que passa-
mos pelas praias de Ipanema e Copaca-
bana, vemos pessoas pedalarem e corre-
rem. Isso é um mito, pois o Rio de Janei-
ro, como a grande maioria das cidades
brasileiras, é uma cidade sedentária. Os
números do sedentarismo são alarmantes.
Em mulheres, chega a quase 80%.

Em todas as cidades, há dificuldades
enormes de se promover atividade física.
É claro que o problema da segurança aca-
ba agravando a questão ambiental da
obesidade. É muito difícil convencer uma
criança obesa a se exercitar mais, quando
ela não encontra segurança nem para des-
cer à rua. Ela fica presa na frente da televi-
são por praticamente quatro ou cinco ho-
ras por dia. O sedentarismo, na verdade, é
a regra no Brasil e na maioria dos países.

Só mais um comentário sobre a tele-
visão. Na Nova Zelândia, foi feito um es-
tudo longitudinal, que conseguiu fazer
demonstrações com muita elegância. Eles
compararam o efeito das duas grandes
causas da obesidade (má alimentação e
inatividade física) com o efeito das horas
que as crianças passam diante da televi-
são. Constataram, assim, que o maior efei-
to é o das horas de televisão, que apre-
sentou maior impacto na incidência de
novos casos de obesidade que a má ali-
mentação ou a inatividade física. Claro
que podemos dizer que o hábito de ver
televisão é mediado pela inatividade físi-
ca e pela má alimentação, vindo a de-
sencadear a obesidade; todavia, preci-
samos fazer esse alerta, que é muito im-
portante.

Encontrei uma frase do Pe. Antônio
Vieira que dizia "que é nosso artifício afear
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a dificuldade para fazer mais formosa a
solução". Já que tentamos pintar esse qua-
dro sombrio da epidemia da obesidade,
podemos discutir agora algumas soluções
que se impõem. Vários níveis de interven-
ção têm que ser analisados, para chegar
a um bom resultado. Não se pode atuar
simplesmente em nível local, comunitário,
e esquecer o nível nacional e o impacto dos
fatores internacionais, como a própria
globalização de mercado. Tudo isso tem
que ser gerenciado em conjunto.

Exemplos de idéias criativas que fun-
cionaram: na Universidade de Minnesotta,
simplesmente oferecendo um desconto de
50% no preço, conseguiram aumentar em
até 300% o consumo de cenouras e fru-
tas. Quer dizer, algo muito simples deu re-
sultado. Na Universidade de Stanford, o
Dr. Robson acompanhou 195 crianças obe-
sas durante nove meses, e a única inter-
venção que propôs foi limitar a televisão
a uma hora diária, e elas emagreceram.
Sem fazer mais nada, apenas limitando o
tempo que assistiam à televisão, as crian-
ças emagreceram.

Há outros exemplos mais radicais e
que dificilmente seriam aplicados num
país como o Brasil. Em Cingapura, preo-
cupados com o aumento da obesidade in-
fantil, lançaram um grande programa es-
colar que reprovava a criança obesa que
não conseguisse emagrecer. É algo que
logicamente só pode funcionar num es-
tado pequeno, cujo regime de governo
é totalitário.

Algumas iniciativas brasileiras são
muito louváveis, e devemos tentar apoiá-
las, difundi-Ias e com elas contribuir. Te-
mos, por exemplo, ações legislativas que
funcionaram: proibição de guloseimas em
cantinas escolares (pelo menos em Floria-
nópolis e no Rio de Janeiro, sendo que no
Rio funciona mais na rede pública); rotu-
lagem nutricional obrigatória.

Posso dizer que o Brasil teve um gran-
de avanço: foi o primeiro país em desen-

volvimento a ter uma lei de rotulagem
nutricional obrigatória. Agora fica o desa-
fio: como transformar isso em uma medi-
da mais compreensível para a população?
Há cinco ou seis anos, o ministério reali-
zou ações educativas: por meio do progra-
ma TV Escola, foram divulgados vídeos
educativos para escolas de diversas partes
do País.

Enfim, são medidas importantes que
precisam também do respaldo da socieda-
de e do ambiente acadêmico. As socieda-
des médica e de nutrição, neste ano, es-
tão dando um passo importante para que
consigamos avançar nessa questão. Por su-
gestão da Globo On-Line, para a preven-
ção de doenças crônicas, diversas socieda-
des brasileiras que estão aqui representa-
das pelas suas logomarcas - de endocri-
nologia, obesidade, diabetes, nutrição, ali-
mentação e nutrição, pediatria, hiperten-
são e cardiologia - juntaram-se e criaram
a Aliança Brasileira para Prevenção da Obe-
sidade e das Doenças Associadas. Essa ali-
ança pretende propor ações e estratégias
para que se consiga avançar nessa ques-
tão, principalmente na prevenção da obe-
sidade infanto-juvenil.

Quando se trata de proteger o consu-
midor, a minha visão é a de que há pas-
sos que precisam ser dados, mesmo difí-
ceis, não só quanto ao controle da propa-
ganda, mas também quanto à rotulagem
nutricional. Já sabemos que a população
não compreende bem o que está exposto
nos rótulos. O que podemos fazer para
transformar isso em algo mais prescritivo,
que diga claramente que aquele alimento
é perigoso ou saudável? Queremos estimu-
lar o consumo do alimento? Vamos estam-
par um rótulo verde, como se fez na Sué-
cia, ou um rótulo vermelho ou uma adver-
tência nos perigosos? Quer dizer, são de-
cisões politicamente difíceis, mas que pre-
cisamos ter em mente e guardar como fer-
ramentas importantes no arsenal de inter-
venção. Diante de uma epidemia que se

-
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considera grave, talvez as soluções te-
nham de ser bem rigorosas.

Existem diversas iniciativas que são
louváveis e merecem ser expandidas e co-
piadas, como as iniciativas de alimentação
saudável em escolas do Rio de Janeiro. Há
uma iniciativa municipal que já atendeu
a mais de 1.050 escolas e continua funci-
onando também com ações educativas e
o treinamento das merendeiras para o
preparo de uma alimentação saudável.

Estamos vendo hoje avanços legisla-
tivos no Estado de Minas Gerais sobre se-
gurança nutricional. Precisamos talvez pen-
sar em como transformar a saúde em algo
contagioso e fazer com que essas ações
sejam reproduzidas em outros estados
brasileiros e difundidas por todo o Pais.

Hoje, estamos tratando da obesidade
como uma questão de saúde pública.
Creio que os tratamentos da obesidade
são um escândalo sanitário, um problema
gravíssimo, do ponto de vista sanitário,
não somente do ponto de vista clínico.
Acabaram de ser divulgados pela ONU da-
dos que dão conta de que o Brasil acaba
de assumir a liderança mundial em con-
sumo de inibidores de apetite. Provavel-
mente, nós, que vamos começar a ouvir
certas críticas sobre futebol quando sair-
mos do Brasil, ouviremos também sobre
a questão da obesidade.

Tive notícia de que um psiquiatra bra-
sileiro muito famoso sofreu uma critica
irônica em uma reunião promovida pela
ONU sobre controle de anorexia. Um es-
trangeiro lhe disse: "Agora entendo o pro-
blema da fome zero no Brasil e por que
isso vai funcionar tão bem: é porque, com
o que vocês consomem de inibidores de
apetite, não vai existir mais fome no País".
Isso significa que, internacionalmente,
essa situação de descalabro nos tratamen-
tos da obesidade atingiu uma proporção
que está preocupando as Nações Unidas.
Aqui no Brasil estamos muito preocupados
em controlar isso, de alguma maneira.

Gostaria de propor algumas soluções
que são viáveis para tentar controlar isso.
Em grande parte, esse é nosso desafio. A
imagem que a pessoa com excesso de
peso tem, quando procura qualquer tra-
tamento para emagrecer, é de um resul-
tado milagroso, que só se consegue por
meio de recursos gráficos e de programas
de computador. Diante do resultado prá-
tico, que é o que preconizamos que a
pessoa conseguirá atingir, geralmente os
pacientes se desesperam. Preconizamos
uma perda de 2 a 4 quilos por mês. Todo
mundo quer perder de 7 a 10 quilos. Nes-
sa busca da perda de 7 a 10 quilos por
mês, essas pessoas procuram soluções
mágicas, soluções rápidas, por meio de di-
etas da moda.

Trouxe a primeira dieta de que se tem
registro, proposta por Hipócrates, o gran-
de gênio da medicina. Ele dizia que quem
precisa emagrecer deveria fazer suas refei-
ções enquanto estivesse ainda ofegante,
em suas atividades físicas, e dormir, toda
noite, em cama bem dura. Não sei como
a cama dura entra nesse processo de ema-
grecimento, mas ele propôs isso.

Daí a coisa evoluiu para propostas
cada vez mais sem sentido. Listamos algu-
mas, como a dieta do tipo sangüíneo, que
agora começa a dar até "metástase". Está
sendo lançado um livro para cada tipo
sangüíneo. Nada disso tem o menor fun-
damento. Não vou nem discutir mais es-
sas dietas, mas é um problema que atra-
palha muito a promoção da alimentação
saudável e a estratégia de tentar induzir
essas pessoas a ter um hábito alimentar
mais saudável.

Em 1999, a Abeso lançou uma cam-
panha nacional chamada Dieta Não, pro-
pondo como alternativa á dieta o plano
alimentar equilibrado, orientado por pro-
fissionais de saúde. Na época, essa cam-
panha foi coordenada por uma nutricio-
nista de Minas, da Universidade Federal de
Viçosa, Dra. Josefina Bressan Monteiro. Do
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ponto de vista clínico, hoje se fala mais
sobre o plano alimentar, sobre algo defi-
nitivo, do que sobre dietas propondo so-
luções fáceis.

Essa situação de descalabro do trata-
mento da obesidade gera fórmulas mági-
cas de emagrecimento, conhecidas como
bombas para emagrecer. Grande parte da
chamada indústria do emagrecimento, no
Brasil, gira em torno disso. Um dos lados
nefastos desse tratamento medicamentoso
é a quantidade de produtos oferecidos. Há
casos em que vários deles foram prescri-
tos para um mesmo paciente, a um custo
mensal de R$1,2 mil. Não há nenhum
agente que tenha evidência científica de
eficácia no tratamento da obesidade.

Esse paciente procurou o médico com
o único objetivo de emagrecer. E o uso de
substâncias sem respaldo científico de efi-
cácia. Essa é a bomba que faz perder de
7 a 10 quilos por mês, que provoca o mi-
lagre, sempre contendo hormônios de
tireóide em doses excessivas. Quando se
fala em controlar o anorexismo, tem-se
que tirar esses hormônios de tireóide das
fórmulas. Diversos óbitos já foram regis-
trados e também complicações gravíssi-
mas. E essas pessoas que perdem de 7 a
10 quilos por mês, quando param de tomar
o produto, engordam mais do que emagre-
ceram. Isso se tornou um problema de saú-
de pública no Brasil. Temos um estudo fei-
to no Rio de Janeiro, por amostragem do-
miciliar, que mostram que, em mulheres
adultas, o consumo de hormônios tireoi-
dianos para emagrecer, em fórmulas, che-
ga a 20%. É uma situação calamitosa.

Temos vários consensos e diretrizes
que respaldam o que realmente deve ser
feito em termos de tratamento medica-
mentoso. Não nos deteremos nisso, mas
existem sete medicamentos que têm efi-
cácia comprovada cientificamente e que
podem ser usados. Fizemos um levanta-
mento e descobrimos que são usados
aproximadamente 200 produtos no tra-

tamento da obesidade.
A mudança de hábito é que leva aos

melhores resultados, e não a solução má-
gica. Não são os remédios que fazem
emagrecer, eles ajudam no programa de
emagrecimento, mas nenhum deles faz o
milagre de resolver um problema que é re-
sultado da interação da genética com o
meio ambiente obesogênico, como
estamos enfrentando hoje.

Concluindo, queria chamar a atenção
para essa questão da obesidade como um
problema grave de saúde pública. E, como
tal, um problema que requer medidas ur-
gentes não somente de prevenção, mas
também de tratamento.

Apesar de conhecermos cada vez mais
o importante papel que tem o gene, cer-
tamente esses fatores ambientais é que
fazem crescer a epidemia da obesidade.
O meio ambiente é o que precisa ser atin-
gido de forma mais direta. Os maus hábi-
tos alimentares só podem ser combatidos
por meio de mudanças ambientais na es-
cola, no lar, no trabalho e na comunida-
de. Essas mudanças só podem ser alcan-
çadas por um esforço coordenado de toda
a sociedade. É muito importante que os
profissionais de saúde estejam conscien-
tes disso e engajados nessa luta, porque
o ambiente está conspirando para que a
obesidade continue crescendo. Precisamos
do engajamento de toda a sociedade, do
nosso Poder Legislativo, para nos ajudar
a vencer as dificuldades do enfrentamento
desse problema.

Infelizmente, essas intervenções se
mostram insuficientes para mudar o esti-
lo de vida no caso de crianças e adultos
que já têm excesso de peso e obesidade.
Torna-se necessário o uso de medicamen-
tos e, em casos extremos, da cirurgia ba-
riátrica. Esse extremo também é preocu-
pante, mas fico feliz em ver que ele será
debatido neste fórum, que discutirá como
tornar disponível para a população de bai-
xa renda a cirurgia bariátrica.
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Mundialmente, estima-se que, em 2030, 366 milhões de

pessoas estejam com d1ki ,nc/Iitus. O excesso de peso
afeta 1 kjlhãc) de adultos e 20 milhões de crianças. A

projeção é mais grave ainda. As doenças crônicas serão
rcsponsáveis por quase 3/4 dos ht05 em 2020. Em 20
anos, haverá um aumento muito significativo de 400%

da população com 60 anos ou uiais nos países em
I'nv '1\]I11 nL \o Brasil, a população idosa, acima

ile 60 anos, passará de 8% para 15%.

Ana Beatriz Vasconceilos
Coordenadora-geral da
Pohtia deAlirientacâo e	Várias medidas e ações setoriais vêm
Nutrição do	 sendo implementadas para conter a epi-
Mirusteno da Saude demia de obesidade que atinge crianças,

adolescentes e adultos brasileiros. Exporei
alguns dados que podem reafirmar o que
ocorre em termos nacionais e internacio-
nais. Apresentarei também o que o Minis-
tério da Saúde desenvolve como priorida-
de e como ação estratégica na área da
promoção da saúde, no que diz respeito
à prevenção da obesidade.

Com relação ao panorama mundial,
ocorreu uma mudança profunda no perfil
da morbi-mortalidade na maior parte dos
países e houve um aumento expressivo
das doenças crônicas não transmissíveis.
Essas doenças já assumem 60% do total
de óbitos do mundo e 46% da carga de
doença. Os infartos e os derrames matam

12 milhões de pessoas por ano; e estima-
se que, nos países em desenvolvimento,
177 milhões de pessoas sejam diabéticas,
a maioria com diabetes tipo 2. No Brasil
há um grande número de pessoas com di-
abetes tipo 2.

Mundialmente, estima-se que, em
2030, 366 milhões de pessoas estejam
com diabetes mel/itus. O excesso de peso
afeta 1 bilhão de adultos e 20 milhões de
crianças. A projeção é mais grave ainda.
As doenças crônicas serão responsáveis
por quase 3/4 dos óbitos em 2020. Em 20
anos, haverá um aumento muito signifi-
cativo de 400% da população com 60
anos ou mais nos países em desenvolvi-
mento. No Brasil, a população idosa, aci-
ma de 60 anos, passará de 8% para lS%.
É importante frisar que, para a OMS, uma
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população é considerada envelhecida
quando a percentagem de idosos ultra-
passa 7%.

Como esse perfil de saúde e nu-
trição mudou nos últimos anos? Carac-
terizamos essa alteração por três tran-
sições que normalmente analisamos na
área da saúde. A transição epidemio-
lógica, que é a mortalidade por doen-
ças crônicas não transmissíveis - DCNT.
Há uma redução das doenças infeccio-
sas e transmissíveis e as associadas a
desnutrição, mas há mortalidade cres-
cente pelas DCNTs. A isso chamamos
dupla carga de doenças. Em países
como o nosso, que convivem com a des-
nutrição e a obesidade, esses prolemas
significam muito para os gastos públi-
cos. Gastamos muito para reduzir e eli-
minar a desnutrição, o que é absoluta-
mente necessário para a população, e
gastamos igualmente muito com as
DCNTs.

A transição nutricional, que é a
mudança na alimentação e a redução
da atividade física, faz com que a obe-
sidade supere a nutrição. A transição
demográfica significa o envelhecimen-
to populacional e a acelerada urbani-
zação, que trazem uma mudança de
hábitos da população, e o fenômeno
da globalização, ou seja, a difusão rá-
pida de hábitos e padrões globais de
comportamento. A alimentação é o há-
bito global que mais nos afeta. O pa-
drão atual de consumo e totalmente in-
ternacional. Em qualquer lugar do
mundo, encontraremos as mesmas ca-
deias de lanchonetes e restaurantes.

No cenário brasileiro, constatamos
queda acentuada das doenças infecci-
osas e das associadas à nutrição e o
crescimento das doenças crônicas, que,
em 2002, representaram 69% dos gas-
tos com a saúde pública no Brasil. Isso
é muito grave, porque esse gasto já se
dá num nível alto de complexidade. As
pessoas com tais doenças já chegam ao

hospital infartando, em processo de di-
fícil reversão, o que significa alto custo
para o sistema de saúde, seja público,
seja privado. Essa é a grave situação das
doenças crônicas, que foram abandona-
das ao longo do tempo por serem con-
sideradas doenças da velhice. Não se
implementaram ações de prevenção
contra elas.

O custo do sistema de saúde, em
geral, é de alto nível de complexidade
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quando as pessoas adoecem. Chegam ao
hospital em estado grave ou exigindo o
uso continuado de medicamentos. Isso re-
presenta custo em saúde, tanto para a
renda do aposentado quanto para o cai-
xa das três esferas de governo.

Quais são os fatores de risco comuns
às DCNTs? Tabagismo, alcoolismo, alimen-
tação, inatividade física, obesidade, pres-
são arterial elevada, deslipidimias e glice-
mia elevada. Observem que a obesidade
é fator de risco para todas as doenças crô-
nicas: doenças cardiovasculares e respira-
tórias, diabetes e câncer.

Quais são os principais fatores de ris-
co e causa mortis, principalmente nas
Américas? Tabagismo, hipertensão, sobre-
peso, colesterol alto, baixo consumo de
frutas, legumes e verduras. Sabemos que
frutas, legumes e verduras têm efeito pro-
tetor contra as doenças crônicas não
transmissíveis. No Brasil, as doenças car-
diovasculares respondem por 32,3 v/o da
mortalidade. As DCNTs também têm da-
dos significativos.

No Brasil, a tendência do excesso de
peso é secular. Considerando três inquéri-
tos que permitem a comparação de da-
dos, tivemos um aumento de 18% para
41% de excesso de peso nos homens, au-
mento muito mais alarmante do que o ve-
rificado nas mulheres, que, embora apre-
sentem percentuais parecidos, mostram
certa estabilidade entre 1989 e 2003. En-
tre os homens, isso não se verifica: os ín-
dices praticamente dobram, o que obser-
vamos também nos meninos.

Para a obesidade, temos uma situação
um pouco diferente. Apesar de haver mais
casos de obesidade entre as mulheres, o
percentual é estabilizado ao longo do
tempo, ou seja, a população cresce, mas
o percentual, mesmo sendo alto, estabili-
za-se. Nos homens, observou-se um au-
mento de 3,4% no crescimento da obesi-
dade, basicamente em uma faixa de dez
anos, o que é bastante significativo.

Se observamos os dados mais recen-
tes sobre adolescentes, segundo os inqué-
ritos nutricionais, e os últimos dados da
Pesquisa de Orçamento Familiar - POF -,
veremos que o déficit de altura, primeiro
índice antropométrico que aponta para a
qualidade de vida da população, sofreu
uma redução: não temos tantos adoles-
centes com déficit de altura. O mesmo se
verifica com relação ao déficit de IMC, o
que significa que a situação de baixo peso
ou de risco nutricional para o lado nega-
tivo também está estabilizada. Quanto ao
excesso de peso e à obesidade, os índices
estão crescendo, tanto para o sexo mas-
culino quanto para o sexo feminino. Com
esses dados, o Ministério da Saúde traba-
lha para desenvolver suas políticas.

A mesma coisa acontece com os indi-
cadores para adolescentes com idade en-
tre 10 e 19 anos com relação ao excesso
de peso: índice de 21,5% para o sexo mas-
culino, na Região Sudeste especificamen-
te, que, ao lado da Região Sul, é a que
mais contribui para que o percentual de
obesidade seja mais elevado. Se a média
nacional de excesso de peso é de 18%, na
Região Sudeste é de 21,8%, entre meni-
nos, e 18%, entre meninas. Embora não
tão significativa, verifica-se um certo au-
mento quando a comparamos com a mé-
dia brasileira.

Como tendências globais do padrão
alimentar e atividade física, temos: o au-
mento do consumo de gorduras saturadas
e hidrogenadas, presentes basicamente
nos produtos processados, que consumi-
mos largamente hoje em dia; a substitui-
ção do consumo de alimentos ricos em
nutrientes, como frutas, legumes e verdu-
ras, por alimentos energeticamente den-
sos e pobres em micronutrientes; o au-
mento do consumo de alimentos salga-
dos, gordurosos e açucarados; e a redu-
ção dos níveis de atividade física.

No Brasil, com os dados da POF 2002-
2003, que mede o gasto das famílias com
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Obesidade: desafios e perspectivas
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todos os componentes, inclusive com ali-
mentos, verificamos que ocorreram várias
mudanças: aumento do consumo de gor-
dura de origem animal e açúcar; baixo
consumo de cereais e leguminosas, com
decréscimo de consumo dos nossos tradi-
cionais arroz e feijão; redução no consu-
mo de frutas, legumes e verduras, que, no
Brasil, nunca foi muito significativo; au-
mento do consumo de alimentos prepara-
dos e da alimentação fora de casa - esse
dado varia bastante entre as classes soci-
ais e [as faixas] de renda. Isso acontece
também nos Estados Unidos, onde 30%
das famílias de classe e renda mais altas
fazem sua refeição fora de casa e o gasto
é todo empenhado para essa alimentação
extradomiciliar.

Houve também, no País, um aumen-
to expressivo do consumo de refrigeran-
tes: de acordo com dados do Endef de
1974 e 1975, comparados a dados de
2006, o aumento foi de 400% em 30 anos
- hoje o consumo de refrigerantes por nos-
sa população é 400 vezes maior do que
há 30 anos. Houve ainda uma provável re-
dução da atividade física - 13% das pes-
soas que fazem atividade física fazem ati-
vidades relacionadas a lazer de fim-de-se-
mana, e apenas 3,3% podem afirmar que
fazem atividade física diária.

Um inquérito feito nas principais ca-
pitais pelo Inca, do Ministério da Saúde,
juntamente com a Secretaria de Vigilância
e Saúde, mediu os fatores de risco para as
doenças crônicas não transmissíveis, entre
eles, o sedentarismo. A constatação é que
existe um percentual de 35% de inativida-
de física. João Pessoa e outras cidades pos-
suem alto grau de inatividade física.

Outro fator de risco medido por esse
mesmo inquérito foi o consumo de frutas
e verduras da população masculina nessas
capitais. A pesquisa não mostrou diferen-
ça significativa entre os sexos: apesar de
o sexo masculino apresentar maior consu-
mo de frutas e verduras, a diferença não

é impactante.
Com relação a políticas e ações

intersetoriais necessárias para provocar
uma reversão nesse quadro, é importan-
te lembrar que a política nacional de ali-
mentação e nutrição é uma política do Sis-
tema Único de Saúde, está locada nesse
âmbito, é intersetorial e tem a alimenta-
ção saudável como eixo transversal.

Estas são as diretrizes da Política Na-
cional de Alimentação e Nutrição - PNAN:
estimulo às ações intersetoriaís, com vis-
tas ao acesso universal aos alimentos; ga-
rantia da segurança e da qualidade dos
alimentos e da prestação de serviços em
alimentação; monitoramento da situação
alimentar e nutricional do País (esse é um
grande investimento feito pelo ministério,
tanto na implantação de seu sistema de
vigilância alimentar e nutricional como no
financiamento de inquéritos e de pesqui-
sa, sendo que o próprio modo de
antropometria da POF é uma iniciativa de
financiamento do Ministério da Saúde
para conhecer as condições de saúde e
nutrição da população e trabalhar com
essas informações); promoção de práticas
alimentares saudáveis e prevenção e con-
troles dos estudos nutricionais e doenças
associadas à alimentação e à nutrição. As
outras duas diretrizes são particularmen-
te referentes a pesquisas e capacitação.
São linhas de ação que procuramos desen-
volver.

Algumas ações são estratégicas para
a política de alimentação e nutrição no
combate à obesidade. Em primeiro lugar,
temos a publicação, elaboração, divulga-
ção e utilização dos guias alimentares na-
cionais para crianças e adultos pelos pro-
fissionais de saúde. Tivemos oportunida-
de de lançar, no ano passado, o Guia Ali-
mentar Nacional para a População Brasi-
leira. Estamos em fase de impressão e va-
mos divulgá-lo para as redes de saúde.
Essa é uma ação estratégica pelo desdo-
bramento que possibilita.
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A iniciativa nacional de incentivo ao
consumo de alimentos saudáveis, com ên-
fase em frutas, legumes e verduras, preci-
sa ser aumentada no Brasil. Precisamos da
regulamentação da promoção da alimen-
tação saudável nas escolas e da regula-
mentação da publicidade e propaganda
de alimentos.

Não citei a rotulagem nutricional, uma
ação que teve uma portaria publicada em
2000 e refeita em 2002, quando foi har-
monizada no âmbito do Mercosul. Temos
um franco desafio de implementação das
ações de regulamentação. A Agência de
Vigilância Sanitária encarrega-se de capa-
citar seus profissionais e os Procons, para
melhorar o entendimento dessa rotulagem
nutricional.

O Guia Alimentar para a População
Brasileira, que estabelece as diretrizes téc-
nicas de alimentação, é um instrumento
decisivo para a promoção da alimentação
saudável. Ele enfatiza a estratégia de saú-
de da família e a maneira como o profis-
sional pode abordar a questão alimentar no
âmbito familiar. Isso é muito importante e
permite a elaboração de materiais dire-
cionados a diversos públicos. Esse guia
pode ser apropriado de formas distintas por
qualquer Secretaria de Saúde do Estado ou
do Município, por organizações não-go-
vernamentais e pelo próprio setor produ-
tivo, para ampliar e fazer repercutirem as
orientações. Ele possibilita o pacto social
em prol da alimentação saudável.

Este fórum é um modelo para pactu-
armos ações em todos os níveis de gover-
no e entre os diferentes poderes com re-
lação à alimentação saudável. Realmente,
não se trata de uma ação isolada, como
já foi dito anteriormente. Precisamos do
governo, do setor produtivo, da socieda-
de científica, de entidades da sociedade
civil e dos Poderes Legislativo e Judiciário,
que têm sido parceiros fundamentais na
possibilidade de mudarmos o perfil que
temos hoje.

Vamos abordar algumas das estraté-
gias de saúde da família a serem desen-
volvidas pelo Ministério da Saúde:

1. Incentivo ao consumo de frutas, legu-
mes e verduras. Conforme foi medi-
do pela Pesquisa de Orçamento Fami-
liar - POF -, existe hoje, no Brasil, um
consumo de 130 gramas diários por
pessoa. O preconizado pela OMS é
um consumo diário de 400 gramas,
que traria efeito protetor para as pes-
soas. Qual é a nossa meta? Triplicar
esse consumo. É um desafio. Não bas-
ta que o Ministério da Saúde promo-
va campanhas para divulgar isso. É
preciso criarmos uma rede de abas-
tecimento que favoreça a oferta
desses produtos. Além disso, o po-
der de compra da população deve
ser aumentado, a fim de que as pes-
soas tenham acesso a esses alimentos.
Se chegarmos a um supermercado

classe AAA, verificaremos que a parte de
frutas, legumes e verduras tem ótima apa-
rência, os produtos são embalados e re-
frigerados. O mesmo não ocorre em
mercadinhos de periferia, onde a situação
é um horror: as cenouras são murchas, as
bananas, além de pretas, ficam jogadas de
qualquer maneira. Existem várias situações
quanto ao abastecimento público nes-
sa área. Não é uma ação isolada do se-
tor da saúde, mas uma ação que exige
organização dos setores de abasteci-
mento em todos os níveis. Esse é um
ponto importante.

Não é por acaso que esse assunto está
sendo debatido pelo Conselho Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional -
Consea. É um GT específico, reunindo o
Ministério da Agricultura e o Conab, para
verificar a possibilidade de ampliar a pro-
dução e a oferta desses produtos, princi-
palmente à população de baixa renda. O
consumo de frutas e verduras é baixo em
todas as classes de renda. Devemos mu-
dar o hábito das classes de mais alta ren-
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da. Quanto às classes de menor renda,
além de mudar seus hábitos alimentares,
devemos possibilitar seu acesso a esses
produtos. Precisamos trabalhar essas duas
questões. As pessoas que têm mais dinhei-
ro, mesmo que sua renda aumente, não
deslocam mais recursos para comprar le-
gumes e verduras. Talvez um pouco mais;
porém, não é um aumento significativo
para o efeito protetor ideal.

2. Valorização da biodiversidade nacio-
nal, ou seja, aumento do consumo de
alimentos regionais. O Brasil tem uma
riqueza enorme de alimentos. É neces-
sária a articulação com o setor produ-
tivo e o varejo para desenvolver siste-
mas locais de abastecimento. Existe
uma ação muito produtiva com a
Anvisa, por meio de apoio a um pro-
jeto que mede resíduos de agrotó-
xicos. As nossas culturas não são de-
vidamente controladas quanto ao uso
de agrotóxicos, isso gera certo receio
da população em consumir os produ-
tos.
É preciso estimular os órgãos de [co-

municação] a divulgar o efeito protetor de
frutas, legumes e verduras. Existem cam-
panhas e programas, como o "5 ao Dia",
cujo objetivo é divulgar isso no mundo in-
teiro. Essas são ações muito importantes
para essa iniciativa.

3. Alimentação saudável nas escolas. O
Ministério da Saúde e o MEC publica-
ram, em 8 de maio de 2006, uma por-
taria que consideramos uma vitória,
porque define a promoção da alimen-
tação saudável em escolas públicas e
privadas, com base em seis eixos
prioritários, como a realização de
ações de educação nutricional e sua
inclusão no modelo curricular adota-
do pela escola. Outros eixos são: estí-
mulo à produção de hortas escolares;
implantação de boas práticas de ma-
nipulação de alimentos; restrição ao
comércio e à promoção comercial de

alimentos e preparações com altos
teores de gordura saturada, gordu-
ra trans, açúcar livre e sal nas can-
tinas escolares; incentivo ao consu-
mo de frutas, legumes e verduras;
e monitoramento da situação nutri-
cional dos escolares.
Esse é um exemplo de ação interse-

tonal. Tanto a saúde quanto a educação
entenderam que já era hora de alertar to-
dos os níveis de governo sobre a necessi-
dade de se fazer algo no âmbito das es-
colas. Obviamente, a implementação des-
sa portaria exige pactos nos níveis estadu-
al e municipal, entre os conselhos de saú-
de, os conselhos de alimentação e esco-
las e o sindicato das escolas privadas, mas
contém as linhas mestras para mudarmos
o panorama das escolas brasileiras.

4. Outra ação estratégica seria a própria
regulamentação da propaganda de
alimentos. O ministério tem um gran-
de cuidado nessa questão, pois enten-
demos que uma ação regulatória é ex-
tremamente eficiente nesse campo.
Foi criado um grupo técnico, coorde-
nado pela Anvisa e composto de re-
presentantes dos Ministérios da Saú-
de e da Agricultura, do próprio ldec,
do Conar, da Associação Brasileira de
Indústrias de Alimentos, enfim, de vá-
rios parceiros, para chegarmos a um
modelo de regulamentação.
É claro que não é algo fácil, não che-

gamos a um consenso tranqüilamente.
Como causa impacto diretamente no se-
tor produtivo, há uma grande resistência,
mas foi o possível de ser construído. Nos-
sa expectativa é que, com a mobilização
da sociedade, a regulamentação seja
colocada para consulta pública ainda
em julho, para ser debatida por todos os
setores.

Basicamente, a regulamentação defi-
ne parâmetros do que sejam esses alimen-
tos ricos em sódio, gordura e açúcar, a fim
de que, de fato, sejam restritos na progra-
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mação. Ela prevê também a restrição de
horários. Realmente, alguns programas
infantis são recheados de promoção de
produtos não saudáveis. É necessária, en-
tão, a restrição de horário. A limitação de
patrocínios e brindes também é uma re-
comendação, assim como frases de adver-
tência para esses produtos, algo indican-
do que seu consumo excessivo não faz
bem à saúde e pode acarretar doenças
crônicas não transmissíveis. Esse é o pon-
to principal em que estamos trabalhando,
entendendo que é necessária uma gran-
de mobilização.

Recentemente, o Conselho Nacional
de Auto-Regulamentação Publicitária -
Conar - lançou uma proposta de auto-re-
gulamentação, sinalizando que o setor
produtivo está preocupado com o assun-
to. Percebemos, pelas exposições anterio-
res, que muitas empresas de refrigerante
dos Estados Unidos já mudaram seu per-
fil e não vendem mais nas escolas. No Bra-
sil, isso ainda não foi assumido por parte
do setor produtivo. Precisamos agilizar e
potencializar essa ação.

S. Uma ação específica da Saúde é o
"Caderno de Atenção Básica da Obe-
sidade", lançado recentemente. No
contexto epidemiológico atual e na
ótica de promoção da alimentação
saudável, o objetivo é orientar os pro-
fissionais de saúde para o diagnósti-
co, tratamento e acompanhamento
nutricional da obesidade em todas as
fases da vida. Indica as atribuições e
competências da equipe de saúde,
com urna parte específica voltada
para o nutricionista. Ele será distribu-
ído às equipes do Saúde da Família.
É uma publicação nova do ministério
e será divulgada para que os profissi-
onais estejam mais bem qualificados
para a abordagem da questão da obe-
sidade na rede de atenção básica.
Não poderia deixar de fazer menção

à campanha publicitária Pratique Saúde,

lançada pelo ministério, que enfoca alguns
fatores de risco. Ela ainda não teve gran-
de divulgação, mas está presente em al-
gumas mídias nacionais. É basicamente
uma ação de comunicação, que visa à
educação para a saúde, com ênfase em
alimentação saudável, atividade física e
prevenção do diabetes, da hipertensão e
da obesidade. O público é toda a socie-
dade brasileira.

Quais são as perspectivas que encon-
tramos? Aprofundar o debate sobre a
implementação de ações de prevenção e
controle da obesidade nos três níveis de
governo, nos demais setores da socieda-
de e no setor produtivo de alimentos. Este
fórum é um exemplo do aprofundamento
desse debate e da busca do amadureci-
mento da sociedade para o enfrenta-
mento desse problema, que hoje é uma
epidemia na saúde pública nacional. Essa
é uma ação muito importante. Quere-
mos que ela seja replicada e continua-
da por muitos setores. Os fóruns esta-
duais e municipais vêm tendo um grau
de adesão, têm levado a uma mobil-
ização interna da população brasileira
em relação ao tema.

Para nós, do Ministério da Saúde, a
proteção e a promoção da saúde pública
devem ter precedência sobre todas as
questões de mercado ligadas à melhoria
da qualidade de vida da população, pois
são direitos humanos fundamentais. Por
exemplo, quando se fala da regulamenta-
ção dos alimentos, pode-se achar que essa
é uma iniciativa livre. Tudo bem, é mes-
mo, devemos incentivar a atividade eco-
nômica em todos os sentidos, mas a pro-
teção e a promoção da saúde são um di-
reito de todos e um dever do Estado. Esse
é o pensamento do Ministério da Saúde.

Temos uma página na internet. Algu-
mas das nossas publicações, como o "Ca-
derno de Atenção Básica da Obesidade" e
o "Guia Alimentar", podem ser obtidas por
download. Precisamos divulgar mais isso.
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A SITUAÇAO
DA OBESIDADE

em Minas Gerais

José Divino Lopes Filho
Coordenador-geral cia Pohtica de
Segurança Alimentar e
Nutricional de Minas Gerais
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No primeiro momento, mostrarei como
é relevante para o Estado de Minas discutir
a adoção de políticas públicas para a preven-
ção da obesidade. No segundo momento,
mostrarei algumas práticas já em uso, que
poderão fundamentar a estipulação dessas
políticas. Por último, apenas para exemplifi-
car, mostrarei algumas legislações já em
tramitação, que vigoram não só em termos
de política, mas como legislações que estão
sendo discutidas nas casas legislativas.

Está em andamento um estudo sobre a
dimensão populacional da obesidade em Mi-
nas Gerais, que tem como base os dados da
POF de 2003 e 2004 e a estimativa popula-
cional de 2006 do Datasus. Com base nes-
sas duas pesquisas, fizemos uma estimativa
que não é 100% aplicável, mas é muito apro-
ximada, porque o próprio IBGE admite que
há uma normalização das prevalências de
obesidade a partir daqueles dados da POF a
que me referi. Então, fizemos uma projeção
do número absoluto de obesos por gerência
regional de saúde em Minas Gerais, apenas
para termos uma idéia do número de obe-
sos existentes.

A pesquisa da POF foi feita com a popu-
lação adulta, com 20 anos ou mais. Não cons-
tam nessa estimativa os dados referentes a cri-
anças, jovens e adolescentes. Do total pes-
quisado, estima-se que 4% sejam de indivídu-
os com déficit de peso, e cerca de 40,6% são
pessoas com excesso de peso ou obesas, to-
mando como parâmetro os indicadores, os
pontos de corte de MC acima de 25%.

Observando o número de pessoas com
excesso de peso em cada região, alertamos
os gestores municipais aqui presentes, por-
que, na realidade, acreditamos que a políti-
ca de prevenção da obesidade só vai conse-
guir alcançar os seus objetivos se se vincular
aos níveis municipais. Nenhuma estratégia
estadual nem federal consegue, de fato, al-
cançar sucesso se não for colocada em prá-
tica nos municípios.

Se observarmos o nível absoluto de in-
divíduos com excesso de peso e obesos, ve-
remos que há um número expressivo corres-
pondente a 40,6% do total de indivíduos aci-
ma de 20 anos de idade. Essa projeção é fei-
ta segundo os sexos, mas, para não ficar can-
sativo, estamos computando os sexos mas-
culino e feminino de modo geral.

Segundo essas estimativas, existe hoje,
em Minas Gerais, um total de 4.840.255 pes-
soas com excesso de peso ou obesidade. A
própria POF, ao fazer um inquérito nos seus
estudos, traz uma estimativa de que pouco
mais de 1/4, ou seja, 27%, são pessoas obe-
sas, com MC acima de 30%. Esses dados mos-
tram a relevância de trabalhar e discutir es-
tratégias de políticas públicas para a preven-
ção da obesidade.

O que é uma legislação para a preven-
ção de obesidade? É uma instrução estabe-
lecida por lei cujo objetivo é intervir em pro-
cessos associados à diminuição da prevalên-
cia da obesidade, bem como estimular esti-
los de vida saudáveis. Essa é a definição ge-
nérica do que seria a legislação para preven-
ção da obesidade. Esse é o parâmetro para
que sejam adotadas discussões municipais
com os diversos agentes, os diversos atores,
para a instalação de legislações específicas de
prevenção da obesidade.

Quanto às políticas públicas, é correto
afirmar que se trata de um conjunto de ações
coletivas desenvolvidas num espaço público
e vinculadas à garantia dos direitos sociais,
voltadas à prevenção e ao tratamento do ex-
cesso de peso. Devem expressar a articulação
de instâncias públicas com a sociedade.

Estou trabalhando com esses conceitos
para discutir com os gestores que a adoção
dessas políticas deve ser um processo de dis-
cussão democrática com a sociedade. Tais
políticas dependem de um alto grau de ade-
são da população, para ter sucesso. Essa ade-
são só é obtida se a representação da socie-
dade estiver de fato comprometida com a
discussão da adoção dessas políticas e da le-
gislação específica para o setor.

O que fundamenta a adoção dessas po-
líticas? Há vários documentos e trabalhos ins-
truídos por diversas organizações nacionais e
institucionais que estimulam a discussão so-
bre a prevenção da obesidade e sobre a ali-
mentação saudável. Um deles contém as 19
diretrizes voluntárias adotadas pela Organi-
zação das Nações Unidas para a Agricultura
e a Alimentação - FAO. A diretriz n° 10.2 in-
centiva os estados a adotar medidas em par-
ticular, por meio da educação, da informa-
ção e da regulamentação sobre a rotulagem,
destinadas a evitar o consumo excessivo e de-
sequilibrado de alimentos, que pode levar à
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ma nutrição, à obesidade e a doenças dege-
nerativas. Esses são os fundamentos que de-
vem orientar a instalação dessas políticas pú-
blicas e legislações em nível municipal.

Em se tratando de Brasil, como disse a
coordenadora-geral da Política de Alimenta-
ção e Nutrição do Ministério da Saúde, a
grande referência para pensarmos em políti-
cas públicas voltadas à alimentação saudá-
vel e, conseqüentemente, à prevenção da
obesidade é a Política Nacional de Alimenta-
ção e Nutrição, coordenada pelo gestor fe-
deral, o Ministério da Saúde no nível esta-
dual, as Secretarias de Saúde. Todo gestor pú-
blico tem de conhecer nossa política de ali-
mentação e nutrição, que dá as orientações
para a elaboração de estratégias municipais.

Ressaltarei três [diretrizes dessa política]
cuja instalação considero fundamental em ní-
vel municipal para o sucesso de qualquer es-
tratégia de prevenção à obesidade. A primei-
ra é o monitoramento da situação alimentar
e nutricional. Não é possível haver ações sem
dados sobre o perfil de saúde ou, mais es-
pecificamente, sobre o perfil nutricional da
população. Todo município deve estabelecer
como estratégia o aperfeiçoamento do
monitoramento da situação alimentar e
nutricional da população, não só no que se
refere a crianças, mas também a jovens e
adultos; não só no que se refere a peso, mas
também no que diz respeito ao consumo ali-
mentar. Tanto o ministério como a secretaria
são altamente especializados e estão em con-
dições de dar suporte às ações municipais
para alcançar esse objetivo.

A segunda é a promoção de práticas ali-
mentares e estilos de vida saudáveis. Veremos,
a seguir, que existem alternativas e, neste
fórum, teremos relatos de experiências locais
bem-sucedidas. Cada município, de acordo
com sua realidade, deve adotar determinada
alternativa para que haja essa promoção.

Urna terceira diretriz que considero fun-
damental na estipulação de políticas locais é
a prevenção e o controle dos estudos nutri-
cionais e das doenças associadas à alimen-
tação e à nutrição. A coordenadoria oferece
todo o suporte técnico de material pedagó-
gico às secretarias municipais e instituições
locais, em nível municipal, informações e co-

nhecimento, além do relato de experiências
capazes de orientar a formulação dessas po-
líticas.

Por fim, como exemplo de políticas pú-
blicas, citaria algumas iniciativas de determi-
nados estados. Em Minas Gerais, além do
Programa Agita Minas, que será objeto de
discussão neste fórum, ressalto a promulga-
ção da Lei n° 15.982, que institui a Política
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal Sustentável, votada nesta Casa, que en-
trou em vigor em 19 de abril. Trata-se de uma
lei que abre excelentes brechas para que os
próprios municípios instituam suas políticas
locais. Como se trata de uma lei nova, o
gestor público deve dela tomar conhecimen-
to, o que não é difícil, pois está disponível
na internet, em página do próprio Consea.
Além disso, os órgãos públicos devem ajudar
na compreensão do contexto dessa lei, que
está em vigor no Estado, adotando políticas
locais de prevenção contra a obesidade.

Temos, também, a Lei n 12.283, em vi-
gor no Estado de São Pauto, que institui a
Política de Combate à Obesidade e ao
Sobrepeso, popularmente conhecida como
São Paulo Mais Leve. Há uma série de inicia-
tivas do Legislativo para instituir políticas
mais amplas de controle da obesidade. Em-
bora existam outros exemplos, principalmen-
te no que se refere ao tratamento da obesi-
dade mórbida, citarei dois exemplos de pro-
jetos de lei em tramitaçáo na Câmara de Belo
Horizonte. Um deles institui o Programa de
Enfrentamento da Obesidade em Crianças e
Jovens na Rede Municipal de Ensino Público.
O outro dispõe sobre os padrões técnicos de
qualidade nutricional a serem seguidos por
lanchonetes e similares instalados nas esco-
las de ensino fundamental e médio, particu-
lares e da rede pública.

É fundamental que os gestores públicos
entendam que essas leis precisam ser
adotadas nos seus municípios e receber apoio
da sociedade organizada, de igrejas, associ-
ações, sindicatos, etc., a fim de serem colo-
cadas em prática, por todos os motivos aqui
apresentados, no que se refere à mudança
necessária de comportamento para a obten-
ção de sucesso em qualquer política ou es-
tratégia de prevenção da obesidade.
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a escola como espaço de promoção
de urna alimentacão saudável



Falarei sobre a escola como espaço de
promoção de uma alimentação saudável
e sobre a atuação do nutricionista nesse
espaço.

Nos últimos anos, houve uma mudan-
ça muito importante no consumo alimen-
tar da população brasileira. Segundo da-
dos do IBGE, da Pesquisa dos Orçamentos
Familiares de julho de 2002 e julho de
2003, constatou-se redução importante no
consumo de alimentos tradicionais, como
arroz, feijão, batata e pão, e no consumo
de frutas e hortaliças. Ao mesmo tempo,
aumentou o consumo dos lipídios (gordu-
ras), inclusive dos ácidos graxos saturados
(gorduras saturadas). Também houve au-
mento do consumo de açúcar refinado, re-
frigerantes e alimentos industrializados e
do tipo fast-food.

Além disso, houve aumento nas por-
ções dos alimentos consumidos, e a po-
pulação habituou-se a isso e, às vezes,
nem percebe a mudança no tamanho das
porções. Antigamente, o pipoqueiro ser-
via a pipoca num pacote pequeno, e hoje
as pessoas entram no cinema com um bal-
de gigantesco de pipoca. Isso também
ocorreu com o refrigerante. No Natal de
2004, uma marca conhecida lançou uma
garrafa de refrigerante de 3 litros. Temos
de estar atentos a essa questão.

A mudança no comportamento ali-
mentar reflete-se diretamente no aumen-
to crescente da obesidade no Brasil e em
outros países, trazendo sérias conseqüên-
cias. Doenças que antes atingiam apenas
os adultos começam a atingir crianças e
adolescentes, como o aumento da pres-
são, as dislipidemias, a resistência à insu-
lina e outras.

É de extrema importância a formação
do hábito alimentar, que começa quando
a criança sai do peito e tem acesso a ou-
tros alimentos. Práticas alimentares saudá-

veis são importantes quando a criança ain-
da é pequena. Algumas pessoas pensam
que a criança pode comer o que quiser,
pelo simples fato de ser criança. Porém, é
nessa época que ela está formando o pa-
ladar e conhecendo os alimentos. Dessa
forma, é importante que ela tenha aces-
so a alimentos saudáveis e desenvolva pa-
ladar para esses alimentos. Essas práticas
alimentares serão moldadas de acordo
com as preferências individuais, as expe-
riências positivas ou negativas em rela-
ção à alimentação e a disponibilidade
dos alimentos que existem na residên-
cia e na escola.

Às vezes, a família tem a preocupação
de oferecer uma alimentação saudável
para a criança, mas, quando ela chega à
escola, vê alimentos diferentes, tem curi-
osidade de experimentar e desenvolve o
paladar por alimentos que não são saudá-
veis. Por outro lado, algumas escolas pen-
sam na importância de oferecer uma ali-
mentação saudável, mas, em casa, a ofer-
ta de alimentos não saudáveis é muito
grande. O hábito alimentar também sofre
influência da mídia e varia de acordo com
o nível socioeconômico.

Quem trabalha na área educacional
luta para que as crianças comam alimen-
tos saudáveis, mas elas ligam a televisão
e vêem propagandas de alimentos não
saudáveis. Quanto mais cedo forem
adotados hábitos alimentares corretos,
maior será a probabilidade de que es-
ses hábitos permaneçam durante a vida
adulta.

A escola deve fazer educação nutri-
cional, pois contribui para a formação dos
conceitos e dos valores das crianças e dos
adolescentes. Por isso, é o espaço ideal
para a promoção de programas relaciona-
dos à saúde, não só para a alimentação,
como também para outros temas. Deve-
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mos, portanto, aproveitar esse espaço. É
importante que a escola tenha uma visão
ampla e trabalhe para formar um cidadão
crítico em relação à sua própria saúde. Um
cidadão capaz de fazer escolhas mais sau-
dáveis hoje e no futuro. Quando imple-
mentamos programas de alimentação sau-
dável na escola, não atingimos apenas as
crianças, mas também suas famílias - pois
elas levam para casa os conhecimentos
que adquirem -, além dos professores, di-
retores e coordenadores da escola. Isso
provoca uma mudança muito interessan-
te. É um fator multiplicador. A comunida-
de é grande e abrangente.

Quais seriam as principais atuações do
nutricionista na alimentação escolar? O
planejamento, a implantação e a coorde-
nação da Unidade de Alimentação e Nu-
trição - UAN - visam oferecer alimentação
adequada aos escolares. Há ainda a pro-
moção da avaliação nutricional, engloban-
do peso, altura, outras medidas antropo-
métricas e consumo alimentar, para que
se perceba onde estão os principais erros
alimentares naquela comunidade.

A promoção dos programas de edu-
cação alimentar para os alunos e toda a
comunidade escolar é outra ação impor-
tante, que inclui atividades pedagógicas
com crianças, palestras para os pais, reu-
niões para orientar os professores e os co-
ordenadores da escola. Às vezes, ao per-
cebermos que determinada criança tem
problema alimentar, chamamos os pais e
prestamos atendimento individualizado.
Eles também nos podem procurar quan-
do tiverem alguma dúvida ou dificuldade.

Outra contribuição importante é a do
nutricionista na diretoria da escola ou na
Secretaria de Saúde, em relação aos estu-
dos e projetos da área. Trabalho numa es-
cola infantil chamada Algodão Doce, que
atua com educação ampla, por meio de

diversos programas. Portanto, preocupa-
se com a formação do indivíduo como um
todo. É muito bom estar nessa escola. Pas-
sei a fazer parte do seu quadro depois
que ministrei um curso no Sindicato das
Escolas Particulares do Estado sobre a
importância da escola na formação dos
hábitos alimentares das crianças. Essa
interação entre educação e saúde ain-
da não está bem definida. Busquei esse
trabalho, e houve interesse por parte da
escola. Assim, tivemos oportunidade de
trabalhar juntas.

Como profissionais da saúde, deve-
mos preparar-nos para desenvolver esse
tipo de trabalho, porque precisamos ade-
quar a nossa fala, a nossa linguagem téc-
nica e científica, a uma linguagem peda-
gógica. Ou seja, para atingir os nossos
objetivos, temos de falar uma língua
que seja interessante e compreensível
para as crianças e os adolescentes. Tra-
ta-se da adequação do conhecimento
científico de nutrição às atividades
lúdicas e pedagógicas.

Como nos preparamos para isso? Na
escola, realizamos inúmeras reuniões an-
tes de iniciar os trabalhos, que são contí-
nuos. Avaliamos os projetos e programa-
mos todas as atividades conjuntamente.
Não sei se é fácil isso acontecer para to-
dos. Deveria haver algum tipo de legisla-
ção que promovesse maior abertura e
engajamento entre a saúde e a educação.

A elaboração das atividades pedagó-
gicas de educação nutricional é feita com
as professoras e a coordenação, e há ava-
liação e aprimoramento contínuo das ati-
vidades que desenvolvemos. Lá temos
uma pequena horta, alguns canteiros. Fa-
zemos questão de que a criança tenha
contato com o alimento. A horta é muito
interessante. A resposta das crianças é
muito positiva, tanto na horta quanto na
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cozinha experimental, onde trabalham
manipulando e experimentando os ali-
mentos.

Trabalhamos também com pirâmides,
jogos, etc. Aliás, as formas de trabalho são
inúmeras. Na atividade que chamamos de
pirâmide, primeiro distribuímos os alimen-
tos entre as crianças, que vão explicando
se podemos consumi-los mais ou menos.
Quando o alimento é do topo da pirâmi-
de, eles dizem: "Ah ! Só podemos con-
sumi-lo um pouco e de vez em quando".
Portanto, elas já têm uma noção interes-
sante disso.

Usamos também um jogo da memó-
ria, em que se associa a inicial do nome
de cada criança a um alimento escolhido
por ela. Elaboramos uma carta para cada
uma delas, com a sua foto e a figura do
alimento. Depois realizamos atividades de
experimentação com elas.

Falarei sobre um exemplo maravilho-
so, que é o projeto A Escola Promovendo
Hábitos Alimentares Saudáveis. Esse traba-
lho, que foi realizado em Brasília, une co-
nhecimentos científicos às técnicas peda-
gógicas, como fazemos no Algodão Doce,
e envolve toda a escola em prol da alimen-
tação saudável para todos. É isso o que
desejamos aqui.

Realizaram um trabalho sistematizado
em três eixos estratégicos muito interes-
santes. O primeiro é a promoção da ali-
mentação saudável. Os nutricionistas estão
promovendo esse tipo de atividade edu-
cativa com as crianças e os adolescentes e
os encontros com os pais e responsáveis.
Eles têm um plano de ação para os edu-
cadores, que darão continuidade a essas
atividades de educação nutricional.

O segundo eixo do trabalho de Brasília
é a alimentação e a nutrição para os edu-
cadores, que serão capacitados pelos

nutricionistas e serão multiplicadores dos
conceitos e das práticas em relação à ali-
mentação saudável. O terceiro passo é a
capacitação do dono da cantina, para a
implementação de uma cantina saudável.
O que vale não é só proibir, mas sim ori-
entar os alunos da cantina sobre as me-
lhores opções de alimentos e sobre a for-
ma de atuar na educação nutricional.

O projeto A Escola Promovendo Há-
bitos Alimentares Saudáveis foi criado pelo
Observatório de Políticas de Segurança Ali-
mentar e Nutricional da UnB. Já orientou
aproximadamente 400 escolas da rede pú-
blica da região e atua também em esco-
las da rede privada. Há algo que fortifica
esse projeto: é a Lei n o 3.695, de 8 de
novembro de 2005, que dispõe sobre a
promoção da alimentação saudável nas
escolas da rede de ensino do Distrito
Federal.

É isso que almejo para Minas Gerais.
Espero que saiamos da fase de trabalhos
isolados e que passemos para a fase em
que, em vários espaços, de preferência em
todas as escolas públicas e privadas, ocor-
ra essa conscientização.

O acesso aos conceitos adequados e
à alimentação saudável é um direito do ci-
dadão. Temos de lutar por ele. A respon-
sabilidade é da família? Da escola? Da so-
ciedade? Do Estado? Acredito que seja de
todos nós. A legislação, a orientação, a
educação e a informação são alguns dos
meios propulsores para o sucesso.

Lerei uma frase de que gosto muito:
"Quem tem saúde e alimentação como
tema de trabalho alimenta a esperança de
um mundo melhor". Não quero mais ser
um passarinho sozinho. Gostaria de voar
em bando. Espero que essa política seja
adotada em todo o nosso estado e em
todo o nosso país.
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a hipertensão arterial, a dislipidemia.
Todos têm conhecimento de que a obe-
sidade pode levar ao aumento dos ní-
veis de colesterol, triglicérides, e suas
conseqüências levam às doenças car-
diovasculares.

Hoje, com freqüência, observamos a
resistência à insulina, o aumento do dia-
betes em jovens. Isso tudo está correla-
cionado ao aumento das taxas de obesi-
dade que temos em nosso país. Se nada
for feito, nossa população de diabéticos
aumentará cada vez mais. Temos de
enfatizar muito esses aspectos, pois esta-
mos num local em que há preocupação
com essa questão. A busca será por ca-
minhos que possam levar a projetos e
programas que visem à redução e ao
controle da obesidade.

Essa é a maneira como deve ser vis-
ta a questão da obesidade. Tanto na cri-
ança como também no adulto, o acúmulo
de peso é a ponta do iceberg. Vemos, em
uma criança e um adolescente com obe-
sidade, um ser cheio de problemas, tanto
de ordem emocional como física. Deve-
mos ter um olhar de profissional de saú-
de muito mais amplo do que aquele que
simplesmente pensa que se trata de uma
pessoa que come muito, é preguiçosa e
não quer fazer nenhum tipo de exercício
físico. Temos de ter esse outro olhar para
poder aproximar-nos dessas crianças e
adolescentes com obesidade.

Esse é um problema preocupante no
Brasil. Se nos reportarmos aos dados que
temos de peso, altura, antropometria, de
crianças brasileiras, houve uma redução
considerável da desnutrição de 1975 até
1997 e um aumento assustador da obe-
sidade. O IBGE publicou recentemente
que as condições das crianças brasileiras

melhoraram, com a diminuição da desnu-
trição, mas, por outro lado, continuamos
com a má nutrição.

A obesidade e o sobrepeso são for-
mas de nutrição em excesso. Nesses 30
anos, houve redução de crianças desnu-
tridas e aumento de adolescentes acima
do peso. Em 2002, os percentuais encon-
trados de sobrepeso e obesidade já eram
de 18% em meninos e de 15% em meni-
nas, segundo os últimos dados do IBGE.
Esses dados não estão muito diferentes
dos estudos que estamos fazendo. A par-
tir de 1990, busquei dados estatísticos de
populações e encontrei poucos estudos
no Brasil.

Tivemos um estudo em Belo Horizon-
te, em 1993, quando foram encontrados
sobrepeso e obesidade em 7,8% dos es-
colares de 7 a 18 anos. Em Curitiba, em
1996, o índice já era o dobro de Belo Ho-
rizonte. Em Belo Horizonte, o estudo
epidemiológico foi repetido, e o índice au-
mentou para 8,5%; no Rio de Janeiro, o
índice foi de 12,2%; em Florianópolis, em
1999, de 22%. Não tenham dúvida de
que esse é um índice crescente, principal-
mente nos estados da Região Sudeste, O
estudo feito em Belo Horizonte revelou
8,4% de sobrepeso e 3,1% de obesidade.

Fizemos um estudo, considerando os
dados do IBGE de 1996 e 1997, e encon-
tramos taxas de 6,9% de sobrepeso e de
2,5% de obesidade. Os dados do estudo
que fizemos em Belo Horizonte ficaram
muito próximos. Recentemente, em
2004, fizemos um estudo em
Barbacena, que terminou em 2005. Foi
um estudo de representatividade de po-
pulação, e encontramos quase 16% de
obesidade e sobrepeso. Os dados do
IBGE publicados recentemente estão mui-
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to próximos dos que encontramos ria re-
gião de Barbacena.

Mais uma vez, as causas da obesi-
dade têm a ver com o hábito alimentar,
com o estilo de vida e com a dinâmica
alimentar e social. Não restam dúvidas
de que as cidades mudaram. Nós, que
tivemos origem no interior, brincávamos
o dia inteiro na escola, tínhamos educa-
ção física, marcha no 7 de Setembro e
nas datas cívicas. Hoje isso já não exis-
te. Estamos convivendo com uma situa-
ção de insegurança, em que as pessoas
só saem de casa de carro.

Somos uma sociedade parada, e o
nosso genoma foi preparado para ser-
mos uma sociedade que gasta energia.
O homem primitivo tinha que correr
atrás e caçar, hoje corremos de carro
para ir ao supermercado escolher que
alimento queremos. Geneticamente,
estamos preparados para conservar
energia, por uma questão de sobrevivên-
cia da espécie.

Não é preciso repetir que o proble-
ma são os hábitos alimentares. A melhor
comida do mundo é a do brasileiro - ar-
roz, feijão, verduras e carne. Deus é bra-
sileiro e dotou o País de frutas e todo
esse tipo de alimento. E os brasileiros
ainda importam hábitos alimentares.
Precisamos ter consciência disso. Nos Es-
tados Unidos, foi feito um vídeo que
prova que uma dieta de fast-food é ex-
tremamente perigosa e traz problemas
para a saúde.

Os programas de intervenção têm
que ter objetivos definidos, têm que ser
exeqüíveis, avaliados e aplicados. Pode-
mos ter programas excelentes aplicados
em pequena escala, e não à população
como um todo.

As intervenções são várias. Indivi-
dualmente, em pacientes de consultório,
fazemos uma abordagem integral da
criança e do adolescente, consideran-
do que estão dentro de uma família
e de uma sociedade. Então, a aborda-
gem tem que ser interprofissional. Te-

mos que olhar a criança sob todos os
aspectos. Não adianta focar apenas a
criança, porque não seria justo, uma
vez que o pai ou a mãe não colabo-
ram, continuando a cometer erros ali-
mentares, com um estilo de vida pou-

co saudável.

É claro que - como já foi comenta-

do - é fundamental o papel da escola e
da sociedade como um todo. Os pró-
prios políticos têm seu dever, e, com cer-

teza, essa é uma de suas preocupações,
pois fazem o que podem em termos de
legislação e possibilitam que haja outras

ações nesse sentido.

As crianças comem várias vezes por
dia - na escola, em casa, etc. Trocam
suas merendas nas escolas por coxinhas

e outros alimentos mais calóricos e,
quando chegam às suas casas, vão ver
televisão e comer novamente. Para que
haja mudança, é preciso promover há-
bitos de vida e de alimentação saudá-
veis e atividades físicas. Lembramos
ainda que o leite materno é o primei-
ro e ideal alimento que uma criança
deve receber, desde seu nascimento.
Aquelas que são alimentadas com ele
são protegidas contra a obesidade.

Não posso deixar de assinalar que,
embora estejamos tratando de obesida-
de, a desnutrição ainda é um problema
grave em regiões carentes, principal-
mente a do Vale do Jequitinhonha.
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Para entender

No site da Organização Mundial
de Saúde, há uma série de recomen-
dações relativas à obesidade, o que
indica que, no mundo inteiro, ela está
crescendo, principalmente na faixa das
crianças e dos adolescentes. No caso
dos adultos, é uma conseqüência.

A obesidade, apesar de ser uma
doença em si mesma, é um dos prin-
cipais fatores de risco para outras do-
enças crônicas. Antigamente, quase
não viamos crianças com diabetes;
hoje em dia, por causa da obesida-
de, os consultórios de hospital têm
feito vários encaminhamentos de cri-
anças com essa doença para a área
de psicologia, a fim de ajudar no tra-
tamento e na adesão à dieta.

Há um estudo de Ana Mayra
Andrade Oliveira, feito na Bahia, so-
bre esses fatores - a associação do
sobrepeso da obesidade com todas
as variáveis: biológicas, psicológicas,
sociais. Os resultados têm sido mui-
to conflitantes, diversificados. Fiquei
pensando se isso não aponta, para
nós, para uma epidemiologia multifa-
tonal, tanto do sobrepeso quanto da
obesidade. É uma questão de difícil
entendimento, complexa, que mere-
ce ser estudada.

Do ponto de vista epidemioló-
gico, que analisa a prevalência da
obesidade na criança e no adolescen-
te nas diferentes situações de ordem
psicológica, temos uma escassez de
estudos. Mas as pessoas estão se in-
teressando pelo assunto, as universi-
dades estão começando a pesquisar
a respeito dessas variáveis.

Observamos que mudanças no
ambiente familiar são conhecidas por
gerarem distúrbios alimentares. Isso
ocorre desde cedo. Às vezes, temos
uma criança pequena que se recusa
a comer e, quando se analisa melhor,
verifica-se que ela está vivendo aI-

gum problema familiar ou que algu-
ma coisa anormal está acontecendo.
Assim também com os adolescentes,
que sofrem a influência de qualquer
transtorno familiar.

Para entender um pouco a obe-
sidade na adolescência, é preciso fa-
lar sobre o que é a adolescência. E,
primeiramente, diferenciar a puber-
dade da adolescência. A puberdade
é um fenômeno predominantemente
biológico e compreende as transfor-
mações corporais, como a aparição da
menstruação na menina, a ejaculação
no menino e as características sexuais
secundárias, como o aumento do seio,
o aparecimento de barba.

A adolescência, ao contrário, re-
fere-se ao componente mais psicoló-
gico do processo, que será constan-
temente modificado e influenciado
pela sociedade. Quando digo socie-
dade, penso na mídia, na família, na
escola: a sociedade que abarca todo
esse contexto. Nem sempre a puber-
dade coincidirá com a adolescência.
Às vezes, as manifestações psicológi-
cas acontecem antes mesmo de uma
mudança no nível corporal, da puber-
dade propriamente dita.

O elemento sociocultural a que
me refiro - a cultura, a família, a
mídia, a escola - influirá com um
determinismo específico nas manifes-
tações do adolescente. Mas temos de
considerar que, por trás dessa expres-
são, há algo universal. Na adolescên-
cia, há algo que acontece tanto em
Belo Horizonte quanto na África, nos
Estados Unidos, não importa onde: o
despertar da sexualidade, o reencon-
tro com a questão do sexo. Isso é
muito difícil, angustiante, traz mui-
tos problemas nessa fase e tem uma
relação com a alimentação.

O próprio Freud dizia que a ta-
refa do adolescente é soltar-se da au-
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toridade dos pais, ou seja, fazer essa
separação. Ele afirma que essa sepa-
ração é um dos efeitos necessários,
que deve acontecer até mais cedo.
Hoje, muito mais que antigamente,
vemos adolescentes com 30 anos.
Antes, essa separação dos pais acon-
tecia mais cedo. Esse é um processo
muito doloroso no desenvolvimento
de uma pessoa. Para suportar esse
reencontro com a sexualidade, é ne-
cessário que ele desenvolva uma ati-
vidade fantasmática, a qual permiti-
rá o desembaraço, ou seja, desemba-
raçar dos pais, que algumas vezes
passam até a ser rejeitados.

Na maioria das vezes, o adoles-
cente começa a questionar a postu-
ra dos pais. Isso nós vemos ainda
hoje, com um agravante, pois toda
a pulsão paterna - da lei, dos valo-
res morais, dos ideais - está em
declínio, o que dificulta a separação
em relação aos pais. É um momento
delicado, de risco, sendo necessária
a atenção a alguns sinais. É uma
síndrome normal, cujos sintomas se
apresentam com mais ou menos for-
ça. Mostrarei, rapidamente, algumas
características dessa fase:

a) Busca de si mesmo e da identi-
dade: essa é uma característica
de todo momento evolutivo de
uma pessoa. A criança entra na
adolescência com muitos confli-
tos e dificuldades, devido a essas
modificações que deve viver de
forma passiva, independente-
mente de sua vontade. O corpo
e o esquema corporal aparecem
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como duas variáveis inter-relacio-
nadas, que devem estar juntas,
pois podem ocorrer problemas
quando o corpo real do adoles-
cente é um e a imagem que ele
tem de si mesmo é outra. Há,
por exemplo, adolescentes ano-
réxicos, com peso muito abaixo
da tabela, achando-se muito gor-
dos. Em geral, isso é mais fre-
qüente com as meninas. E tam-
bém ocorre o oposto; adolescen-
tes muito gordos que não ade-
rem ao tratamento por não se
verem como pessoas gordas.

b) Tendência grupal, com forte in-
fluência dos colegas.

c) Necessidade de intelectualizar e
fantasiar: os adolescentes vivem
mais na fantasia, participam mais
de teorias filosóficas e idéias de
salvar a humanidade e os ami-
gos.

d) Crises religiosas: geralmente nes-
sa fase os jovens passam a ser
ateus ou se envolvem com uma
força maior em uma religião.

e) Deslocalização temporal: o ado-
lescente converte o tempo em
presente e ativo na tentativa de
manejá-lo, muito em função des-
se sentimento de onipotência.
Acha que o mundo é dele e que
nada lhe acontecerá. Muitas ve-
zes, tem urgências enormes, suas
coisas têm que ser feitas na hora,
enquanto as nossas urgências
são postergadas por ele.

f) Evolução sexual: essa é uma ques-
tão universal. Em razão de todas
essas mudanças, começa o luto,
que ele fará para não perder o
corpo infantil e os pais da infân-
cia. Há toda uma modificação.
Os pais da infância são diferen-
tes dos pais da adolescência por-
que estes também são atravessa-

dos por essa questão, pois come-
çam a reviver momentos de suas
adolescências. A questão da obe-
sidade aparece claramente nesse
aspecto.
O adolescente cresce muito rápi-

do e esse crescimento nem sempre é
acompanhado do aspecto psicológi-
co. Além disso, ele terá que deslocar
os interesses sexuais para outras figu-
ras substitutivas. Seu investimento
libidinal -• no sentido de sexual, e não
genital -, que existe desde que a cri-
ança nasce, deve ser deslocado para
outra pessoa, fora do círculo famili-
ar. Ele entrará em outra lógica, há
mudança de relacionamento. Modi-
ficará radicalmente a natureza do elo
que mantinha com as pessoas.

As manifestações da adolescèn-
cia fazem parte do desenvolvimento,
e o conjunto de tudo é o sinônimo
de crise. O resultado dependerá da
forma como o adolescente viverá a
crise e será influenciado pelos ambi-
entes social e familiar. A criança e o
adolescente são dependentes do am-
biente, quase sempre vivem com a
própria família, e seu comportamen-
to é, via de regra, reflexo desse am-
biente. Quando entrevistamos a famí-
lia e o adolescente, percebemos de
onde vêm suas questões, muitas de-
las familiares. Quando o ambiente é
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desfavorável, pode gerar algum
transtorno alimentar.

Os transtornos alimentares são
os novos sintomas da atualidade.
Não existiam há alguns anos e, hoje,
são frequentes. Estão ligados à dinâ-
mica familiar, em razão da angústia,
do desprazer e de outros conflitos da
idade. Victor Hugo chama isso de
delicada transição, pois é uma épo-
ca de difícil manejo, à qual se deve
estar atento.

Na atualidade, vemos um au-
mento progressivo do consumismo:
o celular ou o computador compra-
dos hoje já não servem amanhã; o
mesmo acontece com a roupa, que
tem de ser de marca. Enfim, o con-
sumo é muito grande. Isso gera mui-
ta angústia no adolescente, que per-
de as referências. Antigamente, isso
não ocorria, pois havia um ideal que
se demorava mais para atingir. Hoje
as referências são muitas, e a esco-
lha é difícil para o adolescente.

A obesidade indica uma passivi-
dade do sujeito, que não apresenta
condições de recusar essa oferta ili-
mitada e, às vezes, asfixiante, promo-
vida pelo capitalismo e a globaliza-
ção, pelos mais diversificados meios
de comunicação.

A exposição das crianças e dos
adolescentes ao risco de obesidade é
encorajada pelo discurso social - fa-
mília, ambiente, mídia e consumis-
mo. O que deve guiar a abordagem
terapêutica é o diagnóstico mais pre-
ciso e individualizado, discernindo a
base emocional do sintoma, na dinâ-
mica do grupo familiar. Não se pode
reduzir a explicação da obesidade
apenas a uma variável, pois sempre
haverá uma multiplicidade de causas.
As abordagens terapêuticas e preven-
tivas devem ser sempre multidisci-
plinares e multifocais.

-

-

Julho 200	Fórum Técnico/ALMG 41



--

A obesidade infanto-juveníl:
a í 	cia
atividade física

Emerson Silarni Garcia
	 jiíÇci1 se Iorna fazer a atividade física.

Professor titular de Fisiologia do
Exercício da Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da UFMG



Obesidade: ett e pcspc.

Fui convidado a falar sobre a obesi-
dade infanto-juvenil, e a minha aborda-
gem será na área em que trabalho. Sou
um profissional de educação física que
teve a felicidade de sair do País para fa-
zer mestrado e doutorado na área de fi-
siologia do exercício. Sempre estive liga-
do à atividade física e, até hoje, tenho
a sorte de trabalhar, algumas horas por
semana, de tênis, calção e camiseta, o
que acaba sendo um privilégio num
tempo em que as pessoas não têm a
oportunidade de fazer atividade física.
Sou professor da universidade. Falarei
da atuação do profissional de educa-
ção física na prevenção da obesidade
infanto-juvenil.

Muitos colegas já falaram da ques-
tão da obesidade, que está em franca
evolução no mundo. Recentemente, a
revista The Lancet publicou um artigo
que aborda exatamente esse ponto. A
matéria se refere ao problema como
uma crise de saúde pública em todo o
mundo. Não me aterei aos dados de
cada país, mas informo que o Brasil par-
ticipou desse estudo, que apresenta os
índices de obesidade em vários países.
Quero chamar a atenção para o fato de
que não interessa a riqueza do país -
Estados Unidos, Brasil, Índia ou China.
A obesidade é uma epidemia que está
atacando países ricos ou pobres.

Reportando-nos ao nosso país, ve-
mos que há regiões ricas e pobres que
sofrem as mesmas conseqüências. O
Brasil é um dos países em que os índi-
ces de obesidade foram mais elevados,
tendo aumentado duas a três vezes nos
últimos anos. Quero destacar que a pre-
ocupação com a obesidade na infância
deve ser maior que na idade adulta. Já

foi dito que a obesidade está associada
a diversos problemas de saúde, e algu-
mas doenças que se manifestam na ida-
de adulta iniciam-se na infância.

Todo o organismo é afetado pela
obesidade. A representante do Conselho
Regional de Psicologia abordou os pro-
blemas psicossociais, que são grandes.
Infelizmente, eles levam a criança obe-
sa a se afastar de algumas atividades,
como a atividade física, que lhe seria
muito benéfica. Quanto mais peso ela
carrega, mais difícil se torna fazer a ati-
vidade física. Há outros problemas tam-
bém: endócrinos, cardiovasculares, neu-
rológicos, gastrointestinais, etc. Tenho
certeza de que serão discutidos, com
mais propriedade, por outras pessoas.

Uma das principais causas da obe-
sidade é a inatividade física ou a falta
de atividade física, denominada seden-
tarismo. É considerada sedentária a pes-
soa que não realiza a quantidade míni-
ma de exercícios físicos considerada
necessária para a manutenção da saú-
de. Falaremos mais tarde sobre o que
é a quantidade mínima de atividade
física.

Em vários países, como Inglaterra e
Estados Unidos, o número de aulas de
educação física está sendo reduzido, o
que faz com que o sedentarismo au-
mente. As razões são as mesmas. No
Brasil, isso está ocorrendo porque a dis-
ciplina não é matéria de vestibular; nos
Estados Unidos e na Europa, porque os
estudantes, ao terminar o ensino médio,
fazem certos testes dos quais não cons-
ta educação física. Constam matemáti-
ca, física, química, etc., mas não educa-
ção física. Para as escolas, a disciplina é
considerada um gasto desnecessário. E
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é preciso contratar professores e ter pra-
ça de esportes.

Na mesma época em que começaram
a ser reduzidas as aulas de educação fí-
sica, começou a aumentar o número de
crianças e adolescentes obesos. Isso é es-
tatisticamente comprovado. No Reino
Unido, estão tentando fazer a reversão,
retornando ao número anterior de aulas,
assim como nos Estados Unidos, onde o
problema é maior que em qualquer lu-
gar do mundo. Lá, já existe uma epide-
mia claramente caracterizada.

Quando falamos em aula de educa-
ção física, referimo-nos a movimentar-se.
As pessoas têm de se movimentar, prin-
cipalmente na infância e na adolescência,
porque, se não se movimentarem nessa
época da vida, dificilmente se tornarão
adultos ativos, pois não terão esse hábi-
to. Da mesma forma que nos habituamos
a comer um bom alimento, também nos
habituamos à atividade física.

Não falarei sobre formas de avaliação
da obesidade, porque não temos tempo
para isso, mas falarei um pouco sobre o
motivo pelo qual a criança engorda. Isso
é importante. Só engorda quem come
mais do que gasta. Problema psicológi-
co, problema financeiro, perder o namo-
rado, brigar com alguém, nada disso en-
gorda. A única causa direta da obesida-
de é comer mais do que se gasta. Não
há outro jeito, a não ser que contrariás-
semos a primeira lei de Newton. É impos-
sível uma pessoa não comer nada e en-
gordar.

A palestrante que me precedeu dis-
se que alguns fatores levam uma pessoa
a comer mais ou menos, como falta de
educação alimentar ou um problema psi-
cológico em que a pessoa se satisfaz por

meio da comida, que passa a ser um con-
solo para alguns problemas. Na verdade,
os principais causadores da obesidade na
infância são a inatividade física e os maus
hábitos alimentares. Existem estudos mui-
to bem elaborados nos Estados Unidos e
em outros países mostrando que a crian-
ça obesa não é necessariamente aquela
que come mais, mas a que fica mais tem-
po vendo televisão. O sedentarismo é um
problema muito sério, pois a criança se-
dentária tem mais chance de tornar-se

obesa.

As pessoas fisicamente ativas apresen-
tam níveis mais baixos de gordura corpo-
ral. Por isso, o operário braçal e o atleta
geralmente são mais magros. Essas pes-
soas ingerem e gastam uma quantidade
elevada de calorias. Trabalho com atletas
de alto nível, e o que eles comem é de as-
sustar, por causa do nível de atividade fí-
sica. Quem vê um trabalhador da constru-
ção civil comendo pode se assustar.

Outra afirmativa que gosto de fazer
é que obesidade não tem cura. Não exis-
te estudo publicado, no mundo, sobre um
tratamento feito em um grupo de obesos
- refiro-me ao índice de massa corporal
34, 35, 40, por exemplo -, com um gru-
po de controle, que tenha dado resulta-
do, ou seja, que conseguisse que os obe-
sos ficassem magros. Não existe cura para

a obesidade.
Os médicos, os nutricionistas e os pro-

fissionais da educação física tentam fazer
o seguinte: no caso de obesidade mode-
rada, reduzir e, depois, controlar; no caso
de obesidade extrema, tentar não chegar
à obesidade mórbida, buscando aumen-
tar a sobrevivência da pessoa. Mas não
há vacina nem remédio para combater
essa doença. E os que se apresentam
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como tal são extremamente perigosos.

O nosso problema é a prevenção. E
temos de prevenir a obesidade na infân-
cia, porque é uma doença que, na mai-
oria dos casos, tem a sua origem no iní-
cio da vida. Vários estudos têm demons-
trado a importância da inclusão de ati-
vidades físicas em programas de preven-
ção. As chances de sucesso são maiores,
mesmo na idade adulta, quando as pes-
soas praticam exercício regularmente.
Lembro-lhes: é preciso praticar exercí-
cios físicos e educar sua maneira de se
alimentar, o que não é trabalho para
um só profissional, como também foi
dito aqui, mas é uma tarefa multidis-
ci p1 i n ar.

Na escola, principalmente na públi-
ca, não se podem subtrair das crianças
as aulas de educação física, uma das

únicas chances que possuem de se exer-
citarem. Mas, infelizmente, isso tem sido
feito. Há uma tendência de se reduzir o
número dessas aulas. Os alunos das es-
colas particulares, que têm alto poder
aquisitivo, vão a clubes, academias e
outros lugares, onde praticam exercíci-
os. isso não ocorre com as crianças das
escolas públicas.

A Academia Americana de Pediatria
publicou recentemente, em 7 de junho
de 2006, matéria em que defende o au-
mento da atividade física para crianças
e adolescentes como forma de preven-
ção da obesidade. Também não adian-
ta fazer muita atividade física e comer
demais. É lógico que é preciso passar
pelo médico para saber se há algum
problema que esteja levando a esse
desequilíbrio energético. Na verdade,
trata-se de um trabalho multidisciplinar.
Mas não se pode esquecer de que a ati-

vidade física é reconhecidamente neces-
sária.

Além de orientar a prática de exer-
cícios, o professor de educação física
deve estimular a formação de hábitos
saudáveis. Se a Secretaria de Educação
perceber que os professores não estão
preparados para isso, nutricionistas e
outros professores de educação física
poderão dar-lhes cursos, a fim de su-
prirem essa dificuldade. Não se trata
simplesmente de acabar com essas
aulas. Além disso, as aulas devem ser
prazerosas e não podem deixar de
atender aos objetivos relacionados à
saúde.

Qualquer pessoa tem de fazer, pelo
menos, três horas de atividade física por
semana, com gasto calórico adequado.
As aulas precisam ter uma intensidade
adequada para a saúde. Ao fazer uma
aula de educação física, a criança pode
brincar e, ao mesmo tempo, melhorar
sua saúde e se prevenir contra proble-
mas futuros. O número de aulas sema-
nais deve atender ao necessário para
a manutenção da saúde, ou seja, cer-
ca de uma hora de atividade física três
vezes por semana com intensidade
adequada.

A redução do tempo de atividade fí-
sica foi um problema mundial. Atual-
mente, os países que fizeram isso estão
revertendo sua posição. Espero que o
Brasil não reme contra a corrente. De-
vemos solucionar esse problema, para,
daqui a cinco ou dez anos, não desco-
brirmos que causamos um imenso mal
aos nossos jovens ao tirar-lhes a única
oportunidade de praticar atividade físi-
ca como uma das formas de prevenir
problemas futuros de saúde.
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Quando comecei minha carreira profis-
sional, há 28 anos, o grande problema que
nos afligia na aprendizagem e na formação
de nossos alunos era o problema da des-
nutrição. Hoje estamos enfrentando um
outro problema. E a conjuntura tem colo-
cado nos ombros dos professores das es-
colas públicas algumas dificuldades para as
quais não fomos preparados. lidamos nas
escolas, no dia-a-dia, com problemas, mui-
tas vezes de ordem social, que a escola não
consegue resolver sozinha.

Acreditamos que a escola sozinha não
terá como resolver o problema da obesida-
de. Foi tratada aqui a parceria, porque o
problema é muito mais social que educa-
cional. Digo isso porque a nossa carga ho-
rária é uma das menores do mundo. Temos
quatro horas e meia para trabalhar com os
alunos em todos os outros conteúdos, em
todas as outras formações.

Vimos também o problema da educa-
ção física. Temos a realidade de escolas pú-
blicas, que, ás vezes, não têm nenhum es-
paço para que o professor de educação fí-
sica possa desenvolver suas atividades com
os alunos. Portanto, a secretaria tem alguns
desafios, alguns problemas a enfrentar, e os
estamos enfrentando em parceria com o go-
verno do Estado, com os governos munici-
pais, para dar infra-estrutura às escolas, a
fim de que elas possam ter condições de
desenvolver seus projetos.

Falou-se muito também sobre a diminui-
ção das aulas de educação física. Desejo
deixar claro que a própria 1DB já não fala
no número de aulas que a escola tem de
ter. Hoje a LDB é bem clara, não há pre-
ponderância de nenhum conteúdo sobre o
outro, como na LDB antiga. No entanto, a
escola tem autonomia de estabelecer seu
projeto pedagógico de acordo com suas
necessidades. Ela pode, junto com seu gru-
po de professores e com toda a comuni-
dade escolar, estabelecer o projeto peda-
gógico da escola.

A Secretaria de Educação tem de es-

tar atenta às diretrizes básicas que serão
dadas e ao conteúdo que as escolas têm de
oferecer, que todo aluno tem necessidade
de aprender. Algumas escolas de determi-
nadas regiões diminuíram as aulas de edu-
cação física, que é uma disciplina importan-
te na formação da criança, do adolescente
e do jovem.

Enfrentamos, ainda, outro problema.
Em algumas regiões, não há profissionais
habilitados para ministrar as disciplinas de
Matemática, Geografia, História e Educação
Física. Nossos problemas, às vezes, são de
outra natureza e impedem a escola de de-
senvolver seu papel e sua função como de-
veria, como é direito da criança, do adoles-
cente e do jovem.

Preocupamo-nos ainda com a formação
dos profissionais. Hoje, colocam para nós -
professores e funcionários da Secretaria de
Estado de Educação - alguns problemas
com os quais não fomos preparados para
lidar. Precisamos de capacitação, formação
continuada. Em Minas Gerais, há 3.917 es-
colas estaduais. Multiplicando-se esse nú-
mero pelo de profissionais, observa-se que
nosso contingente é muito grande; logo,
não é possível fazer tudo de uma vez. Nem
por isso devemos ficar de braços cruzados.

Podemos registrar alguns feitos.
Estamos concretizando um convênio com a
Secretaria de Saúde, a fim de pôr em práti-
ca o projeto Saúde nas Escolas. Iniciaremos
com 2 mil escolas, que receberão material
e formação para o trabalho. Há alguns te-
mas para serem discutidos dentro desse
projeto, como as drogas e a gravidez na
adolescência. Incluiremos também a obesi-
dade infanto-juvenil, a fim de capacitar nos-
sos profissionais para trabalhar, já que a es-
cola é um espaço de formação e transfor-
mação das pessoas.

Chegam-nos, às vezes, pedidos para in-
cluirmos determinados temas ou assuntos
na matriz curricular, como disciplinas. Quan-
to à obesidade, é um tema que tem de per-
passar toda a proposta pedagógica da es-
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cola. Por isso, nossos profissionais precisam
de formação. Todos eles - da cantineira ao
diretor de escola - têm de estar prepara-
dos para orientar as crianças na formação
de bons hábitos alimentares. Portanto, na
nossa opinião, esse tema não deve trans-
formar-se em uma disciplina, até porque
não dispomos, na área de educação, de
profissionais com a proficiência a que se
referiram as pessoas que me precederam.

Temos de preparar os nossos professo-
res, para dar-lhes condições de ensinar
aquilo que lhes compete dentro do espaço
escolar, obedecendo à carga horária anual.
A Secretaria de Educação, visando enfren-
tar tais problemas, iniciou alguns projetos.
Em seis Superintendências do Norte de Mi-
nas, está sendo posto em prática um proje-
to na linha do protagonismo infanto-juve-
nil, denominado Eu Aprendi, Eu Ensinei.

No primeiro semestre, esse projeto
abrangeu a desnutrição. Trabalhamos na
formação de professores e alunos do ensi-
no médio. Estes foram trabalhar com as fa-
mílias dos municípios mais carentes dessas
superintendências, para orientar pais e
mães sobre alimentação, cuidados com a
criança, responsabilidade de encaminhá-la
para vacinação e aleitamento materno. Fi-
zemos esse projeto em parceria com o go-
verno federal, com uma organização não-
governamental de São Paulo.

No segundo semestre, partiremos para
outras superintendências. Já que estamos
com essa temática, faremos um diagnósti-
co das nossas superintendências em que
há maior incidência da obesidade, para co-
meçar a trabalhar nessa linha. Assim, po-
deremos implementar essa temática nas
escolas.

Na Secretaria de Educação, temos tam-
bém um projeto-piloto. Em breve, a partir
dessa experiência, conseguiremos imple-
mentar a escola de tempo integral em al-
guns lugares. Se tivermos a escola de tem-
po integral, conseguiremos que as nossas
crianças, jovens e adolescentes sejam edu-

cados visando à cidadania. Eles já são cida-
dãos, mas precisamos dar-lhes condições de
serem educados da forma a que tem direi-
to toda criança da escola pública, seja no
Norte, Nordeste, Sul ou no Triângulo.

Estamos desenvolvendo essa proposta
em algumas escolas. Já temos quase 80 mil
alunos no programa Aluno de Tempo Inte-
gral. Essas crianças ficam um tempo maior
na escola. Quando voltam no contraturno,
elas têm várias atividades - pedagógicas e
muito mais esportivas e artísticas. Tipica-
mente, são de lazer, para dar oportunidade
às nossas crianças, já que elas não as têm
fora da escola.

Temos ainda o Programa de Educação
Afetivo-Sexual - PEA -, em quase mil esco-
las, e estamos implementando em outras
escolas, para que elas tenham o direito de
formar o seu projeto e encaminhá-lo à se-
cretaria a partir da sua necessidade e difi-
culdade e a partir do diagnóstico da esco-
la. A secretaria financia aquilo que lhe cou-
ber, para que a escola tenha condição de
desenvolver os projetos.

Na proposta pedagógica, a escola tem
autonomia para elaborar o seu projeto. A
Secretaria de Educação, com a preocupação
de nos preparar para urna escola de tempo
integral, tem o objetivo de investir na rede
física das escolas, ou seja, construir quadras
e restaurar as existentes. Ternos varias ativi-
dades para dar condição às escolas de de-
senvolver o seu projeto. A Secretaria de Edu-
cação quer refletir com vocês.

Quanto ao problema da merenda, te-
mos parceria com a Secretaria de Saúde. Os
nossos cantineiros, os funcionários da escola
são orientados e preparados para elaborar
uma merenda balanceada.

Ternos consciência de que ainda há mui-
to a fazer e de que devemos refletir sobre
essas considerações. Encerro as minhas pa-
lavras com a fala do mestre Paulo Freire: "A
educação não transforma o mundo. A edu-
cação muda as pessoas, e pessoas transfor-
mam o mundo".
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Vou me ater a aspectos da obe-
sidade na fase adulta e abordarei o
diagnóstico de classificação, a já
mencionada prevalência, a etiologia,
destacando principalmente fatores
ambientais, genética, complicações e
tratamento. Apesar de óbvio, às ve-
zes o conceito de obesidade se res-
tringe àquela condição em que ocor-
re excesso de gordura corporal resul-
tante de maior ingestão de energia
em relação ao gasto energético.

Ainda se discutem critérios para
o diagnóstico da obesidade, mas o
mais aceito ainda é o índice de mas-
sa corporal - IMC -, uma vez que
pode ser usado em estudos epide-
miológicos, em descrição de popula-
ções, etc. Portanto, o critério oficial
da OMS é o índice de massa corpo-
ral acima de 30 kg/m 2 . Um indivíduo
com índice de massa corporal entre
25 e 29,9 estaria com sobrepeso. Ou-
tro critério é a gordura corporal aci-
ma do normal, o que pode ser feito
medindo-se a prega cutânea tricipi-
tal, verificando se a pessoa está aci-
ma de 120% do valor ideal.

Outros critérios, como bioimpe-
dância ou impedância bioelétrica,
ocorrem quando o indivíduo apresen-
ta gordura corporal total acima de
30%, principalmente na mulher, e tal-
vez 25% no homem. Esse critério ain-
da não é totalmente aceito.

A obesidade pode ser classifica-
da, portanto, de acordo com o IMC.
indivíduos com IMC entre 25 a 29,9
se inserem no que a OMS chama de
grau 1, classicamente dito sobrepeso;
indivíduos com IMC entre 30 e 39,9
estão inseridos no grau II, com obe-
sidade propriamente dita; e indivídu-
os com IMC acima de 40 estão en-
quadrados no grau III, com obesida-
de mórbida. Cumpre lembrar que um
indivíduo muito pesado, atlético ou
com estrutura óssea diferenciada
pode ter IMC alto e não ser necessa-

riamente obeso.
Dados mostram uma tendência

secular de prevalência da obesidade
em diversos países. Os Estados Unidos
tinham, na década de 60, uma inci-
dência de 10% a 12%; para 2030, a
projeção é de 45%. O Brasil tem uma
curva pouco menos inclinada, mas
também está atingindo níveis exces-
sivos de obesidade.

Segundo o IBGE, de acordo com
o rendimento monetário familiar
mensal per capita, com base no sa-
lário mínimo, homens e mulheres au-
mentam a prevalência de obesidade
à medida que saem do nível de po-
breza - de até 1/4 a 2 a 5 salários mí-
nimos aproximadamente. Acima des-
se índice, existe tendência à diminui-
ção da prevalência de obesidade. Es-
ses dados mostram que indivíduos
muito pobres são mais desnutridos,
mas os pobres que ganham de dois
a três salários mínimos também es-
tão sob o risco maior de obesidade.
Portanto, é possível que essa seja
uma questão de educação e também
de alimentação e lazer inadequados.

É óbvio que, à medida que o in-
divíduo envelhece, a prevalência de
obesidade aumenta. A prevalência é
de 5% para a faixa etária de 20 a 24
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anos e de até 16% em indivíduos com
65 anos ou mais. Em mulheres de 55
a 64 anos, o índice é 21,8%, caindo
para 16%. Talvez esse seja um reflexo
da mortalidade associada a esse tipo
de doença.

A obesidade apresenta inúmeros
fatores, como os de natureza ge-
nética, algumas síndromes monogê-
nicas, Síndrome de Prade-Wiili e vá-
rias doenças bastante conhecidas,
além de suscetibilidade genética, pro-
vavelmente alelos múltiplos. O gran-
de problema são os fatores ambien-
tais, destacando-se exercícios físicos
inadequados, taxa metabólica diminu-
ída, principalmente associada ao
sedentarismo, ingestão alimentar ina-
dequada e alguns aspectos culturais.
É claro que o fator genético tem gran-
de importância. Depois que descobri-
ram que a leptina está associada à
magreza, promoveram a formação de
um animal sem essa proteína, que,
portanto, fica obeso: ratos genetica-
mente modificados ficam obesos.
Com isso, passamos a entender mui-
to sobre a fisiologia da obesidade.

No geral, isso tem a ver, princi-
palmente, com a gestão alimentar. As
gorduras, que são alimentos de sa-
bor dito mais agradável, têm uma
densidade energética muito alta e
são facilmente absorvidas e deposi-
tadas. Não há muito gasto energético
para se depositar uma gordura que
comemos num tecido adiposo. Além
disso, o nível de insulina, que aumen-
ta nessas pessoas, faz com que a gor-
dura armazenada não seja mobiliza-
da. Isso é uma pista para entender-
mos que é necessário diminuir a re-
sistência à insulina, que geralmente
esses indivíduos têm, para emagrecer
com algum sucesso.

As pessoas que comem carne
têm as maiores taxas de obesidade.
Isso ocorre em vários grupos popu-
lacionais. Os que têm as menores ta-
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xas são os vegetarianos estritos, ou
seja, aqueles que não comem produ-
tos de origem animal. Portanto, a obe-
sidade tem mesmo a ver com a dieta.
Obviamente, não proporemos que as
pessoas se tornem vegetarianas; po-
rém, se comerem mais frutas e verdu-
ras, esse será um ponto de provável
sucesso no futuro.

A atividade física já foi bastante
comentada aqui. Sabe-se que crian-
ças que passam muito tempo vendo
televisão são mais obesas. Se elas fo-
rem retiradas da frente da T\. seu
peso diminuirá. Realizou-se um tra-
balho com adultos finlandeses, mos-
trando que, se praticam exercícios
três vezes por semana, o peso corpo-
ral deles diminui; se praticam ativida-
de física com uma frequência mais
baixa, esse peso aumenta. Realiza-
mos um trabalho em Uberaba, com
médicos da UFTM, e vimos que os
obesos tinham menor freqLiência de
atividade física.

Em relação aos fatores de risco
para a saúde, há uma distinção. To-
dos os nutricionistas médicos conhe-
cem as imagens "obesidade em
pêra" e "obesidade em maçã" e sa-
bem que a circunferência abdominal
do tamanho ou maior do que a cir-
cunferência do quadril está associa-
da ao depósito de gordura intra-ab-
dominal ou pele visceral e à morbi-
dade. Esse é um outro critério de
obesidade que tem sido bastante
utilizado atualmente, mesmo em in-
divíduos mais magros.

Há os fatores de risco para do-
enças associadas. À medida que vai
aumentando o índice de massa cor-
poral, de 21 até 30, aumenta o risco
de diversas doenças, como o diabe-
tes melito tipo 2. Se não quisermos
contrair diabetes, o nosso índice de
massa corporal deverá ser de 21 para
baixo. Há várias outras doenças que
também aumentam á medida que o

indivíduo fica mais obeso. Não fala-
rei aqui sobre apnéia do sono, celuli-
te e tantas outras que estão associa-
das à obesidade.

Seria interessante falar sobre al-
guns aspectos de tratamento. Um
deles são os medicamentos, que têm
efeitos colaterais proibitivos. Não en-
trarei em detalhes sobre eles. Há re-
ceitas que contêm substâncias inade-
quadas para os indivíduos. Então, tal-
vez o medicamento seja um ponto
mais nebuloso e menos adequado pa-
ra propormos. Obviamente, em alguns
casos selecionados, isso pode ser uma
ajuda. Uma das metas do tratamento
é adotar medidas dietéticas e práticas
de exercício que proporcionem saúde,
ajudem a reduzir os riscos de doença
e melhorem o bem-estar.

A proposta atual é valorizar pe-
quenas perdas de peso. Perder 4 ou
5 quilos já resulta em melhora, do
ponto de vista metabólico, muito im-
portante. Por exemplo, a pressão ar-
terial do indivíduo diminui, a glicemia
dos que possuem tendência à hiper-
glicemia já se normaliza, e assim por
diante. Não se pode pretender, de re-
pente, perder muito mais peso num
tempo muito mais curto. É preciso es-
tabilizar-se naquele peso e, depois, fa-
zer nova tentativa.

Apesar de não sermos muito oti-
mistas, alguns pacientes conseguem
perder peso sem cirurgias bariátricas.
A modificação do estilo é importan-
te. Há necessidade de mudança gra-
dual da dieta, com aumento do con-
sumo de grãos, cereais, frutas e ve-
getais. Em princípio, a dieta não é
restritiva. Pode-se comer de tudo,
mas em quantidades adequadas. O
problema é que, se o indivíduo come
pouco numa refeição, ele acaba co-
mendo muito na refeição seguinte, o
que o leva ao desânimo.

Outro fato importante é o au-
mento da atividade física, que deve
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ser feita durante pelo menos 30 mi-
nutos e três vezes por semana. Sob
esse ângulo, não é difícil. A pirâmi-
de alimentar pode ser usada como
um guia para as pessoas. Temos de,
às vezes, quebrar alguns mitos. Por
exemplo, na base da pirâmide, há ar-
roz, algumas massas que o individuo
pode comer em quantidade adequa-
da. Deve comer frutas e verduras, de
três a cinco porções ao dia. Deve con-
sumir menos carne e menos gordu-
ra. Os alimentos da ponta da pirâmi-
de não são proibidos, mas devem ser
consumidos em menor quantidade.

Em termos de política pública, te-
mos de prover os locais para as pes-
soas fazerem exercício físico, além de
mostrar-lhes que o tempo que gastam
para desenvolver a atividade resulta
em bem-estar e saúde no futuro. A
cirurgia bariátrica promove má absor-
ção ou anemias em alguns pacientes.

Finalmente, gostaria de citar,
como exemplo, as pessoas que ainda
têm estilo de vida de caçador e
coletor. Para conseguir alimentos de
baixo nível calórico, com pouca pro-
teína, precisam andar de 20km a
30km por dia, o que não pode ser
proposto numa cidade como Belo Ho-
rizonte. Entretanto, certamente, pode-
mos incorporar, de alguma forma, no
nosso cotidiano, os seus princípios
para se manterem magras e saudáveis.

-
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Muito já se disse aqui sobre preva-
lência, causas e custos da obesidade, prin-
cipalmente para o SUS. Assim, a minha fala
será voltada para o tratamento, principal-
mente para o tratamento nutricional des-
ses pacientes.

A primeira coisa importante a enten-
der é quem é esse paciente que procura
tratamento para a obesidade na fase adul-
ta. É interessante notar que esses pacien-
tes, inicialmente, sempre objetivam o ema-
grecimento rápido. É um emagrecimento
sem muito envolvimento, e o paciente tem
percepção de que a responsabilidade do
tratamento é do profissional que o aten-
de, como se não fosse necessário o pró-
prio envolvimento. Ele entende que a obe-
sidade é hereditária, que a herdou do pai
ou da mãe ou que está relacionada a ques-
tões emocionais. Realmente, ninguém fica
obeso se não comer, mas o paciente não
percebe isso. Isso tudo leva a um fato mui-
to desalentador para nós, profissionais da
saúde: a baixa adesão ao tratamento.

Os estudos têm mostrado que 50%
dos pacientes que começam o tratamento
o abandonam, e, segundo algumas revi-
sões da literatura, apenas 25% conseguem
implementar alguma mudança no estilo de
vida. Essa baixa adesão deixa não só os
profissionais da saúde frustrados, como
também os pacientes, principalmente por-
que estes esperam resultado rápido, e não
é isso que obterão, nem é o ideal.

Falarei um pouco da minha experiên-
cia na Unidade de Referência Secundária
do SUS, na Sagrada Família, em Belo Ho-
rizonte, onde sou nutricionista há seis
anos. Trabalhava anteriormente com paci-
entes na Unidade Básica de Saúde. Assim,
tenho uma visão do paciente nas duas uni-
dades. Dos pacientes encaminhados à nu-
trição, 98% têm problema de obesidade,
e, entre eles, 40% apresentam sobrepeso;
18%, obesidade de grau 1; 13%, obesida-

de de grau II; e apenas 3%, obesidade mór-
bida. É importante conhecermos esses da-
dos, porque trabalhar com o paciente no
sobrepeso é muito mais gratificante. Quan-
to maior o índice de massa corporal, mais
difícil é conseguirmos um resultado satis-
fatório. Esse é o perfil do paciente que nos
procura.

Em relação às doenças associadas à
obesidade, uma média de 66% dos nossos
pacientes apresentam hipertensão arterial;
12%, diabetes; 9%, modificações nos níveis
de colesterol; e 1,2%, hiperuricemia. Quan-
to a doenças não necessariamente ligadas
à obesidade, chamamos a atenção para um
número grande de pacientes: 18% apresen-
tam obstipação, e 14%, gastrite. Isso tam-
bém nos indica um pouco da causa dessa
obesidade. Alimentando-se mal, poderão vir
a desenvolver obesidade, obstipação e
gastrite. Ao contrário do que muitos paci-
entes pensam, apenas 4% apresentam
disfunção da tireóide. Quando nos procu-
ram, entendem que estão daquela forma
porque apresentam distúrbio metabólico.

Como é o hábito alimentar desses pa-
cientes que chegam à unidade para buscar
tratamento? O primeiro problema é a irre-
gularidade na ingestão dos alimentos.
Quando o paciente faz o relato, ele não
sabe nem dizer o que come, pois come vá-
rias vezes durante o dia e não tem percep-
ção do total ao final.

Às vezes, o paciente se alimenta so-
mente duas vezes ao dia, num intervalo
muito grande de uma refeição para outra,
e o desjejum é uma refeição frequente-
mente omitida. Sendo assim, quando vol-
ta para casa à noite, mais relaxado, ele faz
um lauto jantar, e tudo fica invertido. No ho-
rário em que ele mais precisa de energia, não
come, e, no horário em que não gasta ener-
gia, come bastante; logicamente, isso preci-
sa ser depositado em algum lugar, mais
freqüentemente na região abdominal.
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É muito interessante o fato de esses
pacientes não terem consciência de que ali-
mentação é um ato que precisa de um tem-
po para acontecer por si só. Sempre vem as-
sociada a outras coisas; por exemplo, assis-
tir à televisão. Cria-se também o hábito de
comer às pressas, sem saborear o alimento,
sem perceber o que está sendo comido.

Uma baixa ingestão de água é o que
pode explicar parte dos 18% de pacientes
com obstipação, bem como o alto consu-
mo de alimentos ricos em gorduras, como
disse a Ana Maria. Segundo a Pesquisa de
Orçamentos Familiares - POF -, há alto con-
sumo de frituras de carnes. É interessante
notar que os vegetais não estão presentes
na alimentação da população de baixa ren-
da, mas a carne está. Ao serem questiona-
dos sobre sua alimentação, dizem que a
baixa renda impede a aquisição de vege-
tais, mas o curioso é que a carne está pre-
sente. Não estou dizendo que não deveria
estar, mas poderia ser dividida com a aqui-
sição de vegetais.

O que nos chama muita atenção é o
alto consumo de café. Temos pacientes que
tomam uma, duas garrafas de café com
açúcar por dia. Logicamente, o valor caló-
rico desse cafezinho precisa ser computa-
do. No Brasil, o consumo per capita de re-
frigerante é muito maior que o de leite e
de guloseimas. Infelizmente, consomem-se
muito pouco esses alimentos. O vegetal,
principalmente o folhoso, quando aparece
na alimentação desses pacientes, é refoga-
do com bastante óleo. Não há o hábito de
comer saladas cruas, frutas e de beber suco
de frutas. Esse fato acarreta ao paciente
deficiência de alguns nutrientes, embora
tenhamos nutrientes em excesso. Chama-
mos a atenção para a gordura saturada e
para o colesterol, em razão das repercussões
cardiovasculares; e também para a deficiên-
cia de alguns nutrientes, como a fibra e o
cálcio, com repercussões na osteoporose.

O que pode ser feito? Qual é a propos-
ta de tratamento nutricional para esses pa-
cientes: trabalhar com dieta ou com reedu-
cação alimentar? A nossa experiência tem
mostrado que a dieta traz ao paciente um
resultado mais rápido, porém breve. Após
a dieta, o paciente volta ao hábito anterior
e consome o que deixou de consumir, ga-
nhando peso novamente. A dieta é especí-
fica, não promove modificações importan-
tes e definitivas na vida do indivíduo, além
de ser monótona. Por isso, é difícil uma pes-
soa fazer dieta por muito tempo.

Por outro lado, a reeducação alimentar
proporcionará autonomia aos indivíduos. Foi
falado em palestra anterior sobre o núme-
ro de pessoas que comem fora de casa. No
Brasil, esse número tem aumentado muito.
Se uma pessoa passa por um processo de
reeducação alimentar, se muda a alimen-
tação, ela tem condições de comer fora
de casa, porque aprendeu a escolher os
alimentos. A reeducação alimentar é uma
proposta que não traz perda de peso tão
rápida; em compensação, a perda de peso
é duradoura e trará um resultado muito
mais satisfatório.

Uma outra questão é a forma de aten-
der o paciente: individualmente ou em gru-
po. Temos uma experiência boa com grupos
de reeducação alimentar, a qual publica-
mos. O grupo é um espaço de troca e de
vinculo, o que pode ajudar muito na mo-
tivação, e, para emagrecer, é preciso se
sentir motivado.

O programa de reeducação alimentar
está centrado no paciente, na resolução de
seus problemas. Procuramos definir um pla-
no de ação para cada um. Nenhum é igual
ao outro. As pessoas têm sua realidade em
casa - suas questões emocionais, sua cultu-
ra alimentar - que é preciso ser observada.
Portanto, evitamos materiais padronizados.
Aquela dieta de 1.500 calorias para todos
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os homens e de 1.200 calorias para todas
as mulheres infelizmente não traz resulta-
dos. Realmente precisamos individualizar
o plano alimentar junto com o paciente.

Outro objetivo importante da reeduca-
ção alimentar é promover a autoconfiança
do paciente para que possa superar o sen-
timento de incompetência que, muitas ve-
zes, possui. A pessoa obesa é vista como
uma pessoa fraca, sem força de vontade,
e ela pensa isso de si mesma. Se chega
para fazer o tratamento, e lhe impomos
uma dieta rígida ou lhe passamos uma
grande quantidade de informações de uma
só vez, ela não se sentirá capaz de
implementar tantas mudanças.

Portanto precisamos estabelecer-lhe
objetivos realistas. Se uma pessoa tem 1,5
metro e pesa 100 quilos, não podemos di-
zer-lhe que precisa emagrecer até chegar
ao seu peso ideal, de 47 ou 48 quilos. Isso
é desanimador. Além disso, a Organização
Mundial de Saúde, baseada em estudos,
recomenda uma perda de peso de 5% a
10% do peso inicial, o que já é considera-
do um sucesso em termos de saúde públi-
ca. Devemos estabelecer alvos realistas
para esse paciente e valorizar suas peque-
nas conquistas. Se o paciente estava ga-
nhando peso, precisamos valorizá-lo se pa-
rar de ganhar peso. Após isso, devemos
estimulá-lo a pequenas perdas de peso
para que chegue a seu objetivo final.

Também é importante propiciar orien-
taçàes de fácil entendimento ao paciente.
O profissional de saúde precisa traduzir a
ciência da nutrição para que ela possa ser
compreendida. Ele precisa também seleci-
onar e adaptar as informações específicas
para cada indivíduo. Por isso, os materi-
ais padronizados não são interessantes, já
que abordam questões que não perten-
cem à particularidade da pessoa que está
sendo atendida.

Também é relevante a necessidade de
criar vínculos e manter contato. Não se pode
tratar a obesidade com retornos a cada três
meses. Precisamos encontrar com os paci-
entes mais vezes e envolvê-los na decisão
sobre seu tratamento. Para isso, necessita-
mos enfrentar alguns desafios. É importan-
te entendermos como as pessoas apreen-
dem a orientação e compreendermos que
estão em diferentes estágios para fazer suas
mudanças: algumas estão em estágio de
ação, e outras ainda não entenderam a ne-
cessidade dessas mudanças. O mais impor-
tante é demonstrarmos como essas novas
informações podem ser incorporadas em
seu dia-a-dia.

Com a reeducação alimentar, temos o
objetivo de aumentar a adesão às orienta-
ções e evitar esse eterno ciclo de recome-
ço: a pessoa perde peso, ganha novamen-
te, perde, etc. E, a cada vez que isso acon-
tece, fica-lhe mais difícil emagrecer.

É importante considerarmos que pres-
crever uma dieta não é o mesmo que
prescrever um medicamento, pois o ali-
mento faz parte do nosso cotidiano, da
nossa vida, das nossas relações familiares,
ou seja, existem questões afetivas envol-
vidas na alimentação. O ato de alimentar
precisa ser pensado com bastante carinho
e respeito por aquela pessoa que procu-
ra ajuda.

Terminarei com uma citação de Savarin,
que define bem o meu pensamento: 'O co-
nhecimento da fisiologia do gosto do outro
é algo íntimo e particular, que se reporta a
imagens, a formas de concepção do corpo,
da vida cotidiana, do medo de adoecer e
morrer. Não se trata apenas de corrigir er-
ros alimentares e impor modelos teóricos,
mas, sobretudo, de explicar o processo ali-
mentar e os aspectos nutricionais, relacio-
nando-os ao cotidiano, e de verificar a ca-
pacidade de mudanças".
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Iniciarei falando sobre a respon-
sabilidade do SUS e dos profissionais
de saúde do Programa de Saúde da
Família - PSE As atribuições do SUS
são muito claras: identificação e di-
vulgação dos fatores condicionantes
e determinantes da saúde; assistên-
cia às pessoas por intermédio de
ação, promoção, proteção e recupe-
ração da saúde, com a realização das
ações assistenciais e das atividades
preventivas. Estão incluídas no cam-
po da atuação do SUS a vigilância
nutricional e a orientação alimentar,
nos termos do art. 60.

Acho importante iniciar falando
do objetivo dessa atribuição do SUS,
até chegar ao papel do PSF e à ques-
tão do atendimento do paciente obe-
so. A Lei n o 8.080, de 1990, dispõe
sobre o SUS. O Programa de Saúde
da Família foi concebido em 1994
pelo Ministério da Saúde. Esse pro-
grama é uma estratégia do ministé-
rio para tentar mudar uma prática de
atenção à saúde totalmente curativa,
totalmente hos pita locêntrica, e pas-
sar a ter uma atitude que possibilite
a reorientação, numa tentativa de
promoção à saúde e prevenção à do-
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ença, e não como medida curativa.
O que é importante no PSF? O foco
é a família, que é percebida a partir
do seu ambiente físico e social.

Quando vamos tratar um indiví-
duo obeso, temos de tratar a família
desse indivíduo, saber onde ele vive,
como ele vive. A equipe de saúde da
família permite uma compreensão do
processo saúde-doença, induzindo a
intervenções muito maiores do que
práticas curativas, porque ela en-
tende o indivíduo no âmbito da fa-
mília, vai até a casa dele, identifica-
o, sabe onde ele mora, o que faz, co-
mo trabalha.

Em Minas Gerais, o Programa
Saúde da Família cresceu para o pro-
grama Saúde em Casa - um progra-
ma estruturador do governo de Mi-
nas -, que oferece incentivo do Te-
souro Estadual aos municípios, por
equipe, mas dentro das metas com-
pactuadas e alcançadas. Se o muni-
cípio implanta um maior número de
equipes de saúde da família e alcan-
ça as metas anteriormente pactua-
das, tem um incentivo financeiro
para trabalhar.

No Estado de Minas, há municí-
pios que participam do projeto estru-
turador do Saúde em Casa, e temos
uma cobertura de quase 90% da po-
pulação com o PSF. Temos como
trabalhar com o indivíduo obeso e te-
mos formas de identificá-lo, urna vez
que há equipes da família no Estado
inteiro. Quais são as ações da Coor-
denação de Alimentação e Nutrição
para trabalhar com o indivíduo obe-
so na estratégia do PSF?

O Dr. Benedito Scaranci, falou,
em sua exposição, sobre a estratégia
para as equipes do PSF incorporarem
a questão da obesidade. Vou além.
Sempre falo o seguinte: não tenho de
incorporar o tema da obesidade. O
que devo incorporar para mim - e,

dessa forma, transmitir ao outro -
é que o estado nutricional é um in-
dicador do estado de saúde do in-
divíduo.

Não se consegue trabalhar a saú-
de sem a percepção de que o esta-
do nutricional me diz quem é o indi-
víduo. Há a impressão de que os pro-
fissionais do PSF consideram a ativi-
dade física muito boa "da boca para
fora". Você pergunta se ele pratica
atividade física, e ele responde que
não, mas que é bom você praticar.
Por que é bom para o outro e não é
bom para mim?

Escutamos coisas assim: se você
continuar obeso, vai morrer rápido.
E a resposta: não quero morrer len-
tamente. Não se trata disso. A ques-
tão é que a qualidade de vida vai
piorar. A percepção necessária é
que o estado nutricional nos fala
da saúde do indivíduo. Ele não é
um obeso ou desnutrido. Ele é uma
pessoa que está apresentando ex-
cesso de peso, o que traz risco à
sua qualidade de vida.

Iniciamos uma capacitação de
agentes comunitários de saúde em
segurança alimentar e nutricional e
de técnicos do PSF em antropome-
tria. O que se percebe? Todo mundo
pesa e mede. O que isso significa?
Hoje, pela manhã, falou-se em calcu-
lar o IMC. Se o técnico errar a conta
e falar que o paciente está ótimo, ele
vai embora feliz da vida? O que isso
significa? O que significa o conceito
de segurança alimentar? O que é
medir e pesar? Como peso e meço?
Todo indivíduo que passa na porta de
uma farmácia entra e pesa. No verão,
sai feliz. No inverno, sai triste. Lógi-
co, no verão, está de sandália e ca-
miseta. É magro. No inverno, está de
bota e casaco. É gordo.

O que isso significa? O que sig-
nifica a avaliação antropométrica

-
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do indivíduo? Monitorar a antro-
pometria, o estado nutricional do
indivíduo tem qual significado? No
PSF, todo mês a criança é pesada,
todo mês o adulto é pesado. O que
isso significa? O que fazer com essa
informação?

O professor Waimir Ferreira Cou-
tinho fala de mudança de hábito. A
partir do momento em que se enten-
dem conceitos básicos sobre antro-
pometria e segurança alimentar, o
PSF passa a ser uma excelente estra-
tégia, pois está dentro da residência
do indivíduo, onde, a partir da iden-
tificação de hábitos alimentares errô-
neos, sabe qual a melhor abordagem
para aquela família.

O professor Joel Lamounier dis-
se que a sociedade mudou. É preci-
so lembrar que, durante séculos, gor-
dura era formosura. Ser gordo signi-
ficava ser bem de vida. Você tinha po-
der aquisitivo para comer muito, logo,
era gordo porque era rico. De repen-
te, dizem que, se você continuar gor-
do, terá um derrame ou um enfarto.
Muda-se toda a lógica de pensamen-
to. A adesão ao tratamento é peque-
na, as pessoas não fazem atividade fí-
sica, gostam de fumar, beber e comer
torresmo. Foram ao nutricionista por
imposição do médico.

Escutamos muito isso. O médico
orienta o paciente a parar de beber
e fumar, a caminhar Um por dia e a
parar de comer torresmo. É lógico
que ele não voltará mais ao médico.
Ele não sabe nem que aquilo está
prejudicando sua saúde, e até então
vive muito bem. Se essas abordagens
tão simples dessem resultado, ne-
nhum hipertenso teria crise de hiper-
tensão. Não conheço nenhum
hipertenso que não tenha sofrido cri-
ses ao longo de sua patologia, pois
fogem do tratamento.

Outro tópico é a sensibilização

das equipes do PSF em alimentação
e hábitos de vida saudável. Estamos
trabalhando com as estratégias de
segurança alimentar e nutricional,
antropometria e hábitos de vida sau-
dável. Para haver escolhas saudáveis,
devo entender qual o meu papel na
vida. O que pretendo? Se tenho
consciência do meu estado
nutricional, o que pretendo enquan-
to ser humano e cidadão?

Não penso que o enfoque deva
ser educação nutricional, mas sim
educação para a saúde e para a vida.
Isso é o importante, pois o objetivo
é a plenitude da vida, e não a restri-
ção. Assim, se incorporo o que sig-
nifica meu estado nutricional, tenho
uma postura diferente diante da vida
e passo a influenciar outras pessoas.
Passo a fazer atividade física, e não
porque o médico ou o nutricionista
mandaram, mas porque tenho cons-
ciência de que é bom para a vida que
escolhi ter, com qualidade.

Se perguntar quais de vocês vol-
tarão para casa, trocarão de roupa e
sairão para fazer alguma atividade fí-
sica, poucos responderão afirmativa-
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mente. Para ter esse tipo de atitude,
é preciso ter uma consciência muito
grande do meu corpo físico e do que
espero da vida.

Temos trabalhado muito com to-
das essas estratégias no PSF, princi-
palmente com a implantação e
implementação do sistema de vigi-
lância alimentar e nutricional. Há dez
anos implanto e implemento o Sisvan
no Estado - e, se precisar ficar mais
30 anos, ficarei. Demorei dez anos
para conseguir que um prefeito me
telefonasse, perguntando que balan-
ça a coordenação indicava para a
equipe de Saúde da Família usar. Isso
é um grande ganho, pois se enten-
deu que é necessário uma balança.
Já vimos muitas equipes de Saúde da
Família trabalharem sem balanças de
adulto e pediátricas. Não entendo
como conseguem, mas essa é uma
realidade.

Se após dez anos um prefeito me
faz essa pergunta, isso é motivo de
satisfação. O trabalho de Flávia Tiso,
de prevenção à obesidade por meio
de seu controle, que será apresenta-
do amanhã, também é motivo de sa-
tisfação. O sistema de vigilância tam-
bém é motivo de orgulho para os mi-
neiros, pois Minas Gerais foi o único
estado que conseguiu manter um sis-
tema de vigilância efetivo em funci-
onamento. Os outros perderam o sis-
tema. Vamos perder sempre, en-
quanto não tivermos a noção de que
o monitoramento do estado nutricio-
nal significa monitorar o estado de
saúde do indivíduo, prevenir a doen-
ça e promover a saúde. Precisamos
anteceder-nos ao sobrepeso e à obe-
sidade, e não apenas tratar a obesi-
dade e o sobrepeso.

A Coordenação de Alimentação
e Nutrição da Secretaria de Estado de
Saúde está sempre aberta para o que
precisarem.
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ôb sidade: tksaís e perspectivas

Sabemos que as pessoas obtêm
informações sobre os alimentos de
diversas fontes e que essas informa-
ções acabam por influenciar suas es-
colhas alimentares e, conseqüente-
mente, seus hábitos. Caso essas infor-
mações sejam apresentadas de forma
incorreta, enganosa e abusiva, prova-
velmente as escolhas alimentares
também serão inadequadas.

Quero focar minha apresentação
nas ações que a Anvisa e os outros
integrantes do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária vêm desenvolven-
do na área de regulamentação e fis-
calização da publicidade e da rotula-
gem de alimentos. Quero lembrar as
recomendações da estratégia global
da Organização Mundial de Saúde,
da qual o Brasil é signatário. Os ró-
tulos dos alimentos devem conter in-
formações compreensíveis e padroni-
zadas sobre o conteúdo nutricional
dos alimentos, permitindo que os
consumidores façam escolhas mais
saudáveis. Chamo a atenção para a
necessidade de inibir mensagens que
promovam atos alimentares não sau-
dáveis e, em contrapartida, de esti-
mular as mensagens publicitárias que
promovam hábitos saudáveis.

Em relação às alegações, sejam
nutricionais, sejam das propriedades
funcionais dos alimentos, é impor-
tante que as mensagens sempre se-
jam corretas e compreensíveis e que
não levem o consumidor a engano
quanto aos reais riscos e benefícios
de determinado nutriente ou alimen-
to. Com base nisso, a Anvisa conside-
ra a rotulagem nutricional uma impor-
tante ferramenta de saúde pública,
uma vez que tem a capacidade de tra-
zer informações padronizadas e corre-
tas ao consumidor, permitindo que ele
faça escolhas mais saudáveis.

Outra característica da rotulagem
nutricional - apesar de ser um obje-

tivo - é a capacidade de influenciar
e incentivar a melhora dos alimentos
produzidos pelas indústrias. Ou seja,
quando se torna obrigatória a decla-
ração de determinado nutriente no
rótulo - e o consumo excessivo des-
se nutriente é associado a doenças
crônicas não transmissíveis e ao au-
mento da obesidade -, as indústrias
tentam melhorar sua qualidade. De-
pois que uma resolução estabeleceu
que a gordura trans deve ser decla-
rada nos rótulos, a indústria de ali-
mentos desenvolveu outros processos
para reduzir a quantidade dessa
substância nos alimentos.

A rotulagem nutricional no País
se tornou obrigatória em 2001, com
a publicação das Resoluções n° 39 e
40. Elas tiveram como referência as
diretrizes da Política Nacional de Ali-
mentação e Nutrição, que compreen-
dia a declaração de valor energético
e de novos nutrientes: carboidratos,
proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, colesterol, sódio, fibras,
ferro e cálcio.

No entanto, nesse ano, o Brasil
teve que solicitar a revisão da norma
de rotulagem no âmbito do Merco-
sul, que, até então, seguia as diretri-
zes e recomendações do Codex
Alimentarius, e era voluntária, a não
ser que uma alegação nutricional fos-
se feita no rótulo. Esse processo de
harmonização levou em torno de
dois anos e culminou com a publica-
ção das Resoluções GMC n° 44 e 46/
2003. Isso pode ser considerado um
marco histórico, porque foi a primei-
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ra vez em que um bloco econômico
conseguiu harmonizar sua legislação
de rotulagem nutricional.

A Anvisa, responsável pela regu-
lação da rotulagem no Pais, acabou
internalizando essas resoluções por
meio da publicação das Resoluções
RDC n° 359 e 360/2003. A elabora-
ção destas últimas levou em conta as
referências e as recomendações da
Organização Mundial de Saúde, mais
especificamente as recomendações
do Relatório n° 916, sobre alimenta-
ção, nutrição e prevenção de doen-
ças crônicas não transmissíveis. As
indústrias têm prazo até 31/7/2006
para constarem em seus rótulos as
novas determinações da resolução.

As principais alterações em rela-
ção à versão de 2001 são que os nu-
trientes declarados foram modifica-
dos, além de outras diferenças, como
os valores diários de referência,
reformatados com base nas recomen-
dações da OMS. Foram feitas tam-
bém alterações nas porções dos ali-
mentos, constantes na Resolução n°
359, e tornou-se obrigatória a decla-
ração da medida caseira junto à por-
ção do alimento, a fim de facilitar a
compreensão do consumidor.

A rotulagem nutricional é defini-
da como toda descrição destinada a
informar o consumidor sobre as pro-
priedades nutricionais de um alimen-
to. Ela compreende a declaração do
valor energético de nutrientes e a de
propriedades nutricionais, que são
aquelas que geralmente encontramos
nos rótulos dos alimentos dizendo
que determinado alimento é fonte de
vitamina C, rico em ferro, isento de
colesterol.

Nem todos os alimentos preci-
sam da rotulagem. Essas duas nor-
mas publicadas em 2003 e que en-
tram em vigor em 2006, no final do
mês, aplicam-se aos alimentos produ-

-
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zidos, comercializados e embalados na au-
sência do consumidor, e prontos para a
oferta. Dessa forma, estão isentos todos os
ingredientes de matérias-primas alimenta-
res para fins industriais e certas categorias
de alimentos, como água, aditivos alimen-
tares, chá, café; todos esses tipos de pro-
dutos não necessitam trazer informação
nutricional.

Os nutrientes que atualmente devem
ser declarados são: energia, em Kcal e KJ,
carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans, fibras
e sódio. Sempre que existir algum claim
nutricional sobre o conteúdo de determi-
nado nutriente no produto, esse nutriente
deve aparecer na informação nutricional.
Por exemplo, se um determinado produto
menciona em sua rotulagem que é fonte
de cálcio, ele deve ser incluído na rotula-
gem nutricional. As vitaminas e os mine-
rais podem ser declarados optativamente,
desde que esses valores atinjam pelo me-
nos 5% da ingestão diária recomendada na
porção do alimento.

Esse é um exemplo de como será a
rotulagem nutricional. Sempre será decla-
rada na forma de porção, que foi definida
como a quantidade média do alimento que
deve ser usualmente consumida por pes-
soas sadias, por vez, promovendo a alimen-
tação saudável. Juntamente com a porção,
deve ser declarada a medida caseira - fa-
tia, prato, copo que o consumidor pode
usar para medir os alimentos. A apresen-
tação dessa informação visa facilitar a
compreensão da quantidade do alimen-
to pelo consumidor, pois ele não conse-
gue, por exemplo, dimensionar 20 g de
azeitona, mas, com a medida caseira -
duas colheres de sopa -, fica muito mais
fácil ele assimilar essa informação.

Além das informações sobre nutrien-
tes, há uma coluna com o percentual de
Valores Diários - VD --, indicando quanto
o produto em questão apresenta de ener-
gia e nutrientes em relação a uma dieta de
2 mil kcal. Queria enfatizar que isso não é

uma recomendação, mas apenas um valor
de referência, para que as pessoas tenham
noção do que aquele produto fornece, de
acordo com uma dieta de 2 mil kcal.

Há os Valores Diários de Referência -
VDR -, utilizados para o cálculo da porcen-
tagem de VD, com base nas recomenda-
ções da OMS, como disse anteriormente.
Para o valor energético estabelecido em tor-
no de 2 mil kcal: carboidratos, 300 g; pro-
teínas, 75 g; gorduras totais, 55 g; gordu-
ras saturadas, 22 g; fibra alimentar, 25 g;
sódio, 2,4 mil mg.

Se compararmos a rotulagem antiga
com a nova, válida a partir do final deste
mês, veremos que os valores de colesterol,
cálcio e ferro não são mais obrigatórios.
Mas é obrigatória a declaração do valor de
gordura trans, assim como a medida casei-
ra. Os valores para cálculo dos VDs muda-
ram, e os valores de referência não dizem
mais respeito a uma dieta de 2,5 mil kcal,
mas a uma dieta de 2 mil kcal. Além disso,
está incluída uma frase que esclarece que
os VDs das pessoas podem ser maiores ou
menores, de acordo com suas necessidades
energéticas, na tentativa de esclarecer o
consumidor de que esses valores não são
recomendações, mas devem ser utilizados
como referência.

Qual a situação internacional da rotula-
gem nos países? Um levantamento feito
pela OMS, em 2004, mostrou que dez paí-
ses possuem rotulagem nutrícional obriga-
tória; 27 possuem rotulagem voluntária,
exceto quando se realiza um claim nutri-
cional. Ou seja, seguindo o que estabelece
o Codex Alimentarius, só apresenta rotula-
gem nutricional o alimento que tiver algu-
ma indicação do conteúdo de nutrientes no
rótulo. Possuem rotulagem voluntária 18
países, exceto para os alimentos para fins
especiais, ou seja, aqueles especialmente
desenvolvidos para grupos populacionais
com necessidades fisiológicas específicas. E
19 países não possuem nenhuma forma de
regulamentação da rotulagem.

Em 2004, muitos possuíam rotulagem
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nutricional compulsória. Israel e os
Estados Unidos foram os pioneiros.
Os Estados Unidos são o país que
possui o maior número de informa-
ções e estudos sobre rotulagem
nutricional. O Brasil foi o primeiro
pais da América do Sul a adotar a
rotulagem nutricional. Depois vieram
a Austrália e a Nova Zelândia; em
2003, o Canadá e a Malásia. Fechan-
do o bloco sul, a Argentina, o Uruguai
e o Paraguai, com harmonização da
resolução de rotulagem no Mercosul.

Infelizmente, a simples obrigato-
riedade da informação nutricional
não é suficiente para que se consiga
atingir os benefícios de auxiliar na
escolha de alimentos mais saudáveis,
pois sabemos que, geralmente, os
consumidores não lêem os rótulos
dos alimentos e, quando o fazem,
têm muita dificuldade para entender
os termos técnicos ali impressos.

Se os rótulos são pouco lidos, e
as informações, de difícil entendi-
mento, provavelmente a rotulagem
terá efeito muito pequeno na esco-
lha alimentar dos consumidores. Pen-
sando nisso, a Anvisa está procuran-
do desenvolver programas e estudos
para auxiliar o consumidor e facilitar
a indústria a entender e transmitir a
informação nutricional. Há um pro-
grama de cálculo de rótulos no site
da Anvisa que auxilia indústrias a ela-
borarem a rotulagem nutricional.
Esse programa é direcionado às pe-
quenas e médias empresas.

Além disso, a Anvisa, em colabo-
ração com a Universidade de Brasília,
desenvolveu os manuais de orienta-
ção à indústria e de orientação ao
consumidor. Está em processo de de-
senvolvimento o manual de orienta-
ção aos profissionais da saúde. O
manual de orientação ao consumidor
apresenta uma linguagem mais sim-
ples, trazendo o significado de cada

informação apresentada no rótulo.
Também foi aprovado um estudo
para estratégias de difusão e educa-
ção dos consumidores em rotulagem
nutricional de alimentos.

Entendemos que a rotulagem
nutricional tem o potencial de auxi-
liar o consumidor a escolher uma di-
eta mais saudável; no entanto, não
podemos nos esquecer de que isso
constitui apenas uma parte de uma
estratégia maior, e de que tem que
haver uma educação continuada dos
consumidores. Além disso, são ne-
cessárias mais pesquisas, sobretudo
em nosso país, para avaliar o impac-
to e a fiscalização.

Para finalizar, abordarei as ações
que vêm sendo desenvolvidas sobre
a publicidade de alimentos. Segundo
dados da OMS, o marketing pesado
de alimentos com elevada densidade
energética contribui para o desenvol-
vimento de doenças crónicas da
obesidade. Em 2001, o orçamento pu-
blicitário das indústrias de alimentos
foi estimado em US$ 40 bilhões. Ali-
ando isso à estratégia de marketing
persuasiva e aos tipos de alimentos
anunciados na publicidade, teremos
um ambiente favorável ao desenvol-
vimento da obesidade.

Para termos uma idéia da quali-
dade dos alimentos anunciados, al-
gumas pesquisas, tanto internacio-
nais como nacionais, revelam que os
alimentos mais veiculados na televi-
são deveriam ter seu consumo restri-
to. Esses alimentos estão no topo da
pirâmide nutricional, ou seja, existe
uma inversão.

Foi publicada a Resolução n° 73/
2005, que instituiu um grupo de tra-
balho coordenado pela Anvisa, com
representantes de diversos setores da
sociedade, cujo objetivo era elaborar
uma proposta para o controle da pu-
blicidade de alimentos. Após seis

meses de discussão, essa proposta
está quase terminada e deve ser sub-
metida a consulta pública ainda nes-
te mês. Ela compreende a regulamen-
tação da publicidade de alimentos ri-
cos em açúcar, em gordura saturada,
em gordura trans e em sódio.

Para finalizar, saliento que exis-
te, na Anvisa, um projeto de monito-
ração de propagandas de produtos
sujeitos à Vigilância Sanitária. Esse
projeto é coordenado pela gerência
de propaganda da agência, em par-
ceria com algumas instituições uni-
versitárias. Inicialmente, esse projeto
foi desenvolvido para os medicamen-
tos; no entanto, a partir de 2003, in-
cluiu algumas categorias de alimen-
tos para fins especiais, os novos ali-
mentos, que são aqueles que não
possuem histórico de consumo no
Pais ou que são apresentados em
formas não convencionais, e os ali-
mentos com alegações de proprie-
dade funcional.

Apesar de não existir uma legis-
lação especifica, a agência espera
que, com as experiências desse pro-
jeto de monitoraçâo, possam ser acu-
mulados subsídios para a elaboração
de uma legislação mais especifica
para a publicidade de alimentos de
forma geral.

O Decreto-Lei n° 986, de 1969,
é a legislação atualmente utilizada
para monitoração dos alimentos.
Nela há um artigo que determina que
as informações que devem ou não
estar presentes na rotulagem são as
mesmas para a publicidade; portan-
to esse artigo é utilizado como sub-
sídio para a elaboração da monitora-
çào. As Resoluções n° 16 e 19 tam-
bém tratam dos novos alimentos e
dos alimentos com alegações de
propriedade funcional e possuem
artigos específicos sobre a publici-
dade desses alimentos.
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Falaremos um pouco sobre os as-
pectos nutricionais e alimentares re-
lativos ao idoso que podem gerar
obesidade. Iniciarei pela definição de
envelhecimento. Envelhecimento é
um processo inexorável: a partir do
momento em que nascemos, enve-
lhecemos. Porém, à medida que en-
velhecemos, cada vez mais, estamos
sujeitos a algumas alterações fisioló-
gicas que modificam todo o metabo-
lismo do nosso corpo. Envelhecimen-
to, então, é um processo biológico,
natural e inevitável, que submeterá
nosso corpo a essas alterações ana-
tômicas e funcionais, que repercuti-
rão tanto em nossa saúde quanto em
nossa nutrição.

Ocorrem também algumas alte-
rações fisiológicas, como diminuição
da taxa de metabolismo basal. Nos-
so corpo precisa de menos energia
para se manter, mas, geralmente,
continuamos comendo a mesma
quantidade que comíamos anterior-
mente, o que pode ser um fator pro-
motor de obesidade no idoso. A
redistribuição de gordura e a tendên-
cia de aumento da gordura corporal
também podem ser fatores com-
plicadores.

Mas quem é idoso? Nos países
desenvolvidos, os indivíduos com 65
anos ou mais são considerados ido-
sos, enquanto nos países em desen-
volvimento são considerados idosos
os que têm 60 anos ou mais. Temos,
então, uma maior proporção de ido-
sos. É notória a transição demográ-
fica em todo o mundo, principalmen-
te no Brasil, onde a proporção de
idosos aumenta bastante em nossa
população, o que vem gerando al-
guns aspectos importantes.

A transição nutricional, com o
aumento da prevalência da obesida-
de em detrimento da desnutrição, é
fundamental. Associada à transição

demográfica, pode ter um importan-
te impacto futuro. Já discutimos a
obesidade infanto-juvenil e adulta, e
vimos que os dados são alarmantes.
Os dados sobre idosos mostram que,
hoje, nessa faixa etária, a obesidade
não é tão prevalente quanto nas ou-
tras, mas, se fizermos uma estimati-
va para daqui a 50 ou 100 anos, o
problema será muito mais grave: a
criança, o adolescente, o adulto com
sobrepeso e obesidade hoje, daqui a
20 ou 30 anos, serão idosos, prova-
velmente com várias complicações,
com doenças crônicas não transmis-
síveis e com prevalência de obesida-
de muito maior. É como se tivésse-
mos uma bomba-relógio pronta para
explodir, com data marcada. Por isso
este momento é tão importante para
trabalharmos a questão da prevalên-
cia da obesidade, ou melhor da sua
prevenção.

Como os hábitos alimentares e o
envelhecimento interagem? Alguns
fatores socioeconômicos atuarão di-
retamente no processo de mudança
dos hábitos alimentares na terceira
idade. Um deles é a diminuição de
renda. O idoso não tem mais uma
vida produtiva, o que gera uma ques-
tão econômica importante. Os fato-
res psicossociais, o isolamento, a per-
da do cônjuge, o afastamento da fa-
mília, tudo isso interfere nos hábitos
alimentares. Não necessariamente o
idoso tem sua capacidade de deslo-
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camento preservada: ele pode ter di-
ficuldade de ir ao mercado, de com-
prar seu alimento e de prepará-lo.
Pode ainda ter algumas alterações de
cognição e de memória que podem
comprometer suas atividades.

A depressão é uma doença mui-
to prevalente nessa faixa etária e de-
corre do isolamento social, principal-
mente quando o cônjuge falece. Ge-
ralmente, os homens morrem mais
cedo, e as mulheres ficam sozinhas.
Os filhos casam e vão embora. E aí?
A mulher está sozinha pela primeira
vez na vida. Isso torna a vida muito
difícil, principalmente para as mulhe-
res idosas que não saíram para tra-
balhar. Nós, possivelmente, seremos
idosas mais independentes, mais ati-
vas. Pelo menos, é o que esperamos.

Existem, ainda, alguns fatores as-
sociados a enfermidades. Se o idoso
tem diabetes, tem restrição alimen-
tar, uma série de coisas se compli-
cam. Além disso, o idoso usa muitos
medicamentos, em virtude de uma
série de enfermidades, e isso causa
reações adversas, como diminuição
do apetite e alteração de sabor, o
que influencia no processo de meta-
bolismo dos alimentos, além de au-
mentar o tecido adiposo.

A relação que estabelecemos
com o alimento pode ser um fator de
promoção ou de prevenção da obe-
sidade. No caso do idoso, o alimen-
to tem uma dimensão diferente: será
a confirmação de valores culturais,
do que "a minha mãe fazia para mim
quando eu era pequeno". É a memó-
ria pregressa que volta com tudo nes-
se período da vida. A refeição passa
a ser o evento do dia. Muitas vezes,
ele não trabalha mais; então fica es-
perando o momento da refeição
como se fosse um momento festivo
e, geralmente, está sozinho ou ape-
nas com o cônjuge em casa.

-
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Há também a possibilidade de contato
social, se ele está integrado em um grupo,
e a perda da capacidade ou do desejo de
cozinhar. Quem mora sozinho, não quer fa-
zer arroz, feijão, verduras e, muitas vezes,
recorre a alimentos prontos ou semipre-
arados. Esses hábitos alimentares vão se al-
terando, e vão sendo acrescidos alimentos
calóricos, o que pode ser um fator promo-
tor da obesidade.

A obesidade está associada a uma sé-
rie de doenças altamente prevalentes no
idoso, como a hipertensão arterial, as do-
enças cardiovasculares, o AVC, o câncer, o
diabetes. Pode também ser um fator
complicador da osteoporose. Há estudos
que mostram o aumento da mortalidade
em idosos obesos. A obesidade é um fator
que tanto pode promover essas doenças
como agravá-las - um idoso hipertenso e
obeso é um caso muito mais complicado.

A obesidade pode acarretar uma série
de problemas para o idoso, inclusive no sen-
tido psicológico e social. Pode causar até
mesmo a morte precoce. É um dado para
o qual não estamos muito atentos. Vamos
ver como é o consumo de nutrientes entre
alguns grupos populacionais específicos de
idosos. Um estudo realizado em municípi-
os da região Sudeste do Brasil mostrou que,
quanto ao consumo de alimentos ener-
géticos, mais de 90% dos idosos ingeriam
alimentos feculentos, como arroz, pão e
macarrão. Os alimentos consumidos diari-
amente eram apenas arroz e pão. Não po-
demos pensar nesses carboidratos comple-
xos como nossos inimigos, porque precisa-
mos de energia para manter nossas ativida-
des, mas eles não bastam.

Quanto aos alimentos protéicos, apenas
70% consumiam feijão, carne de boi, aves,
leite, ovos e alimentos reguladores, que se-
riam frutas e vegetais. Mais de 85% consu-
miam frutas, verduras folhosas e legumes,
mas o maior consumo diário estava nos es-
tratos socioeconômicos mais elevados. On-
tem, algumas pessoas falaram que fruta e
verdura são alimentos caros. Depende: se

comprarmos uma porção de cenoura para
comer apenas no dia, veremos que fica mui-
to barato. As pessoas fazem isso com a car-
ne. Elas compram um bife se estão com
pouco dinheiro, mas não compram uma la-
ranja. Há toda uma questão de imaginário
cultural do que é caro ou barato. Não falta
arroz na casa de ninguém - e arroz está
muito caro -, mas falta fruta. Fruta é consi-
derada alimento de rico.

Foi realizado um estudo em Bambui
para analisar o consumo de nutrientes com-
parando adultos e idosos. Os idosos apre-
sentaram um baixo consumo de fibra, cál-
cio e vitaminas A e E. Todos os idosos apre-
sentaram um consumo abaixo do recomen-
dável. Também com relação ao consumo de
carboidratos e zinco havia deficiência.

Com relação à proteína, o consumo era
de 64%, e quanto ao ferro, era de 37%.
Uma dieta bastante inadequada, com bai-
xo consumo de nutrientes importantes, prin-
cipalmente vitaminas e minerais, mas com
alto consumo de lipídeos e ácidos graxos
saturados. Com relação ao idoso, que tem
maior prevalência de doenças crônicas não
transmissíveis, esperávamos que esse consu-
mo estivesse reduzido. Mas isso não ocor-
re; eles continuam com um padrão alimen-
tar inadequado.

Como é a prevalência da obesidade, já
que eles têm um perfil alimentar inadequa-
do? A obesidade prevalece nas mulheres e
aumenta dos 54 aos 64 anos. Por meio da
Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, re-
alizada em 1989, constatou-se que o
sobrepeso de grau 1 representa 25% entre
os homens, e o de grau II, cerca de 5%. As
mulheres apresentam prevalência maior de
sobrepeso grau 1, 32%, e cerca de três ve-
zes maior de grau II.

Observa-se que, em relação aos homens,
a faixa etária mais atingida é entre 60 e 64,9
anos, e, no que diz respeito às mulheres, é
de 65 a 69,9 anos. Realizando um contra-
ponto com o baixo peso, verificaremos
que a obesidade será cerca de cinco vezes
maior em relação aos homens, e seis vezes
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maior em relação às mulheres. E, no
que tange ao idoso, preocupamo-nos
apenas com a desnutrição.

De acordo com um estudo mais
recente da Pesquisa de Orçamentos
Familiares, realizado em 2002 e
2003, verificou-se que, no Brasil, a
prevalência de obesidade é de 16%
em relação às mulheres e de 9% em
relação aos homens. Em Minas Ge-
rais, entre as mulheres, verificou-se
prevalência menor, de cerca de 14%,
e, entre os homens, uma prevalência
muito próxima em relação à do Bra-
sil. Se compararmos com o déficit de
peso, a obesidade continuará sendo
um problema muito mais importante.

Um estudo realizado para verifi-
car a relação entre a obesidade e al-
gumas doenças constatou que as
pessoas obesas - tanto homens
quanto mulheres - apresentavam
maior prevalência de diabetes, HDL.
baixo e triglicérides elevado. A obe-
sidade está associada a um quadro
pior de saúde dessas pessoas.

Como trabalho com a questão
dos obesos, percebo que sempre nos
preocupamos com os adultos. Quan-
do pensamos nos idosos e nas crian-
ças, preocupamo-nos com a questão
da desnutrição. Isso é um problema,
porque temos que pensar no futuro.
Essa prevalência altíssima de sobre-
peso e de obesidade atual possivel-
mente gerará dados alarmantes no
futuro.

Vários estudos demonstram que,
quando passamos por privação e des-
nutrição na infância, a probalidade
de sermos obesos ou desenvolvermos
acúmulo de gordura no abdome na
fase adulta é muito maior. Essa ge-
ração de idosos passou por preva-
lência de desnutrição no passado.
Isso poderá ser algo crescente em
nosso dia-a-dia. Temos que trabalhar
a questão da obesidade do idoso no

presente, mas já com um pé no fu-
turo, pois teremos que levar em con-
ta a prevalência de uma população
muito maior a ser tratada.

Essa epidemia é importante. Cos-
tumo dizer que é uma bomba-reló-
gio. Esse aumento esperado da
prevalência da obesidade e das do-
enças a ela associadas gerará um cus-
to elevado para a saúde. O idoso ab-
sorve uma porção muito grande do
custo do serviço de saúde. Isso au-
mentará ainda mais, levando-se em
conta o aumento proporcional dos
idosos, associado ao aumento da
prevalência da obesidade.

Há dois aspectos importantes. Pri-
meiro, temos que reforçar a promo-
ção da saúde na terceira idade. Para
isso, pensaremos nas atividades físi-
cas e na alimentação saudável, mas
a estratégia para trabalhar com o
idoso seria questão do PSF e do Gru-
po da Terceira Idade, pois o idoso
apresenta especificidades relacionadas
à sua idade e a seu estado de saúde.

O segundo aspecto é o isolamen-
to social. O Grupo da Terceira Idade
tem o papel de promover a reintegra-
ção do idoso na sociedade. O PSF
baterá na porta do idoso que esteja
sozinho ou incapacitado de se loco-
mover até a unidade de saúde. Essa
é uma estratégia fundamental.

Trabalhar a alimentação do ido-
so é muito mais difícil, pois o índice
de analfabetismo e de déficit cog-
nitivo nessa população é muito ele-
vado, tornando difícil trabalhar a
educação nutricional e uma alimen-
tação saudável para ela. Não sei se
vocês já tiveram oportunidade de tra-
balhar alimentação saudável com
quem não sabe ler e escrever. É coi-
sa para poucos. Precisamos de
capacitação da equipe do PSF. Con-
sideramos importante o papel multi-
disciplinar do médico, do enfermei-
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ro, do nutricionista e do dentista.
Dentista, sim, porque, nessa faixa
etária, há alterações importantes de
dentição.

O atendimento domiciliar pode
ser feito pelo PSF. O idoso, muitas ve-
zes, precisa de um suporte nutricio-
nal e de acompanhamento mais pró-
ximo, porque não tem capacidade de
se deslocar. O atendimento domicili-
ar evita a hospitalização recorrente.
Há, com isso, redução de custo e
melhoria da qualidade de vida do
idoso. Por isso, o PSF faz uma inte-
gração dessa promoção da saúde e
do atendimento domiciliar.

Se for o caso, vamos até onde o
idoso está e o trazemos à unidade,
mas, se ele não tiver condições, nós
o atendemos em casa. Para o idoso
que vem até nós, o dia da consulta
é um evento: não dormem direito,
porque têm que levantar cedo e to-
mar banho. É importante para ele
sair de casa e buscar o serviço, mas
também é importante ter o atendi-
mento domiciliar disponível.

A obesidade hoje é um problema
também do idoso, mas não tem sido
vista com a atenção que merece nes-
se grupo etário. Precisamos reforçar as
ações de promoção de saúde em to-
das as faixas etárias, para que, no fu-
turo, possamos dar conta do proble-
ma. Se hoje a demanda de tratamen-
to é grande, daqui a 20, 30, 40 anos,
será ainda maior caso não tenhamos
ativado a promoção da saúde.
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Não há mesmo fórmulas mágicas para
resolver o problema. Só depende de polí-
ticas públicas. As idéias são simples, e o
Estado já está assumindo seu papel em re-
lação à obesidade. Vejamos agora os nú-
meros. No Brasil, há 15 milhões de idosos,
segundo dados do IBGE, que considera
idosa a pessoa que tenha idade acima de
59 anos, ou seja, a partir dos 60 anos. Em
2020, seremos 30 milhões de idosos. Fiz
questão de usar o verbo na primeira pes-
soa do plural, pois, se temos mania de di-
zer que a população será idosa, é porque
nos esquecemos de que todos seremos
idosos. Assim, na verdade, tratar desse pro-
blema é até legislar em causa própria, de
forma que, nem que seja para preparar o
nosso próprio futuro, temos que fazê-lo.

O excesso de peso afeta, no mundo,
1 bilhão de adultos, entre os quais pelo
menos 300 milhões são clinicamente obe-
sos, ou seja, são casos não só de sobre-
peso, mas de doença. Acredito que alguns
de nós possamos vir a ter sobrepeso, mas
idosos todos seremos. Assim, esse proble-
ma tem que ser encarado como saúde pú-
blica, porque as dimensões que alcançou
não são mais de clínica ou tratamento in-
dividual, são de Estado - entendendo que,
no Estado brasileiro, há três Poderes, ou
seja, o Estado não é só o Executivo, com
os prefeitos e governadores, mas muito
mais do que isso. E a abordagem não é
simples, mas complexa.

A obesidade não é só o excesso de
peso, um problema isolado, mas faz par-
te de um conjunto de doenças chamadas
crônico-degenerativas, que a OMS consi-
dera como o grande problema a ser en-
frentado. As doenças infecto-contagiosas
ainda existem, mas muitas delas já são
controladas, embora com algumas exce-
ções, como a aids, que são problemas
pontuais, de medicina, não mais de saú-
de pública. O grande foco tem que ser
dado às doenças crônico-degenerativas e,

como o problema é complexo, a atuação
tem que ser multiprofíssional e feita em
vários níveis.

Trouxe comigo um documento da Or-
ganização Pan-Americana de Saúde, já vei-
culado em vários sites, que é uma adap-
tação de um documento da OMS acerca
de doenças crônico-degenerativas. Nesse
conjunto, trata-se também da obesidade,
estabelecendo-se uma estratégia mundial
de alimentação saudável, atividade física
e saúde. Se minha fala é tão simples, é
porque a proposta da própria OMS é mui-
to simples: ou seja, a estratégia para com-
bater esse grande problema das doenças
crônico-degenerativas é atividade física e
alimentação saudável. Aliás, não por aca-
so, participam desta mesa um professor
de educação física e uma nutricionista,
profissões do futuro - na saúde pública,
o papel do profissional de educação físi-
ca e do nutricionista tende a crescer mui-
to por causa dessas constatações.

As doenças crônicas são responsáveis
pela grande maioria - mais de 59% - dos
problemas que nos afetam. São os chama-
dos agravos não transmissíveis, que inclu-
em doenças cardiovasculares, diabetes,
obesidade, câncer e doenças respiratóri-
as - esse é o conjunto das doenças impor-
tantes neste momento. Os fatores de ris-
co que mais contribuem para as doenças
crônicas são obesidade, colesterol e fumo.
Quer dizer, a obesidade é algo complexo,
porque, além de ser um dos problemas,
é fator de risco para todos os outros. As-
sim, o combate à obesidade tem um efei-
to sinérgico, que vai nos ajudar muito, pois
ela é tanto um problema, em si, como um
fator de risco para outras doenças.

A atividade física é fundamental para
a prevenção de doenças crônicas. Ainda
assim, mais de 60% da população não
obedecem à recomendação de fazer, no
mínimo, 30 minutos diários de atividade
física. Aliás, é comum confundir ativida-
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de física com esporte ou atividades em
academias, com alto nível de desempe-
nho. Não é isso. Na saúde pública, preci-
sa-se do mínimo: bastam 30 minutos diá-
rios de caminhada ou outra atividade do
dia-a-dia, o que, aliás, é barato ou não
tem custo. Ora, se nos Estados Unidos, o
governo, só no ano de 2000, gastou US$
75 bilhões no sistema de saúde, o impac-
to da atividade física, que não tem custo
ou tem custo muito baixo, sobre todo o
sistema é muito grande.

Aumentar a atividade física é um pro-
blema social, e não apenas individual. Exi-
ge enfoques multissetoriais, multidiscipli-
nares e culturalmente relevantes, que se-
jam baseados na população. Ou seja, é
preciso propor uma atividade física que
tenha a ver com a cultura das pessoas.

É importante lembrarmos que o ido-
so tem uma cultura de 50 anos atrás.
Quando estudamos o idoso, temos que
considerar o efeito coorte, que mostra que
a pessoa está vivendo hoje, mas a cons-
trução de sua personalidade foi feita há
50 anos. Para trabalharmos com o idoso,
temos que considerar o aspecto cultural,
pois ele tem hábitos antigos.

A atividade física proposta tem que se
basear nos interesses da população e en-
volver diversos setores, principalmente os
Ministérios da Saúde, dos Transportes, da
Educação, do Lazer, além do trabalho de
planejamento do município. Isso consta no
documento da Organização Pan-America-
na de Saúde. Não adianta dizer para a po-
pulação andar se a cidade não é planeja-
da para a pessoa andar. Não é só uma
questão do Ministério da Saúde, pois
quem planeja a cidade pensa nos automó-
veis, e não nos pedestres. A cidade é
agressiva para o pedestre.

É uma questão complexa, que tem
que ser vista pelo Estado e por nossa cul-
tura. A atividade física não está relaciona-
da somente com a Educação Física, com

a Medicina e com a Secretaria de Saúde;
temos que compreender a cultura local.
Não adianta trazer uma atividade física de
outros países, temos que atender à cultu-
ra local. Temos que aproveitar todas as si-
tuações e eventos.

Para tratar a obesidade, propõe-se o
engajamento em atividade física modera-
da por, pelo menos, 30 minutos ao dia. É
uma proposta do "Agita Brasil" e do "Agita
São Paulo". É importante a promoção de
comportamentos saudáveis, a ingestão de
frutas e verduras, a diminuição de alimen-
tos gordurosos e a substituição de gordu-
ras. É muito simples, todos sabem o que
têm que fazer. A complexidade dessa
questão reside em sua simplicidade, pois
nenhuma fórmula mágica resolverá. É um
problema de política e de cultura, que tal-
vez sejam as coisas mais difíceis que te-
mos para trabalhar.

O que é obesidade? Sempre existe
uma relação entre peso e altura. Tecnica-
mente há um problema que já percebi,
mas para o qual ainda não tenho solução.
Os índices de peso em relação à altura fi-
cam um pouco corrompidos no idoso, por-
que ele perde uns 2 cm de estatura. Como
o idoso tem a mesma massa, mas o cor-
po já se curva um pouco, temos a impres-
são de que ele tem um excesso de peso
em relação à sua altura. No entanto, es-
ses índices podem não ser verdadeiros.

Se observarmos um quadro com a
evolução do peso corporal durante a vida,
veremos que, com a mudança de faixa
etária, vai diminuindo a incidência de pes-
soas com peso normal e aumentando a in-
cidência de pessoas com sobrepeso. A es-
tabilização acontece mais ou menos na
faixa de 40 a 49 anos. O problema da obe-
sidade no idoso não se estabelece na ter-
ceira idade, o sobrepeso começa antes. A
prevenção não deve ser feita aos 60 anos,
ela tem que ser trabalhada dos 20 aos 50
anos. Como já disse a profa. Aline Cristine
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Sousa Lopes, a obesidade tem que ser ata-
cada na infância. Não há crescimento da
obesidade na terceira idade.

Se for necessário montar programas
de atividade física e nutrição para traba-
lhar com o idoso, será interessante conhe-
cer quem é o idoso. Dados encontrados
no site do IBGE mostram que somos 14
milhões de idosos e estamos aumentan-
do. Se compararmos os dados de 1991
com os de 2000, veremos que o número
de idosos tem aumentado na proporção
de 8,6% da população.

Se compararmos os dados relativos ao
Brasil com alguns dados mundiais, veremos
que o Brasil está na média. Nos países mais
desenvolvidos, a proporção de idosos é
maior. Existem países pobres que estão en-
tre os melhores, como o Uruguai, em que
a proporção é de 17%. O Brasil está na mé-
dia, mas é possível que em países mais po-
bres a qualidade de vida seja melhor. Esta-
mos atrás da Argentina e do Uruguai. A Itá-
lia tem a proporção mais alta, ou seja, 23%.

A proporção de idosos em Belo Hori-
zonte é de 9,1%. Nosso estado, com 8,6%,
também está na média brasileira, não é
melhor nem pior. Minas Gerais tem o per-
fil próximo da média brasileira. Como o
resto da população, os idosos estão mi-
grando para as grandes cidades. A maio-
ria deles já é urbana, representando
81,4%. E a tendência é aumentar.

Ao contrário do que muitos pensam,
a maioria dos idosos 62% - é responsá-
vel por seus domicílios. Por isso, não pode
haver um tratamento tão paternalista em
relação a eles. Está crescendo o número
de idosos que moram sozinhos, e não com
parentes, ou seja, a independência do ido-
so tem aumentado.

Um problema que dificulta a implan-
tação de programas para idosos é o nível
muito baixo de instrução: 45% não têm
instrução ou têm menos de um ano de ins-
trução. Outro problema é a baixa renda:

a maioria tem rendimento de até um sa-
lário mínimo. Os dados mostram também
que as mulheres são a maioria.

Fizemos um teste com vários idosos
com o objetivo de verificar seu desempe-
nho na realização de atividades. O resul-
tado mostrou grande correlação com o
índice de massa corporal - IMC. Além de
todos os prejuízos da obesidade, o exces-
so de peso dificulta a mobilidade, a in-
dependência do idoso. É importante que
se corrija o peso corporal a fim de aumen-
tar essa autonomia.

Fizemos uma pesquisa com pessoas
que fazem atividades físicas e constatamos
que, se a atividade física for recomenda-
da por médico, a adesão das pessoas será
muito maior. A importância do médico é
grande. A presença do Estado é funda-
mental: as pessoas mais pobres não fazem
atividade física porque não têm local nem
orientação para isso. Mas o nutricionista
também tem grande importância. Somen-
te com atividade física, as pessoas perma-
necem com peso alto. É necessário que
haja acompanhamento nutricional.

Nossa atuação se dá em dois níveis.
Devemos separar epidemiologia de medi-
cina. Em epidemiologia, são grandes ações
com pequenos ganhos individuais, mas
que têm um grande reflexo no sistema e
na população. Na medicina - atenção pri-
mária e secundária - , verificamos gran-
des ganhos individuais.

Concordo com as palavras da profa.
Aline Cristine Sousa Lopes. O PSF funcio-
na muito bem e poderia ser a porta de
entrada para trabalharmos a questão do
idoso. Esse sistema, no entanto, não pos-
sui nutricionistas nem profissionais de edu-
cação física. É fundamental introduzir, pro-
gressivamente, nos PSFs e na atenção pri-
mária do SUS, nutricionistas e profissionais
de educação física, responsáveis pelo con-
trole das doenças crônico-degenerativas,
entre elas a obesidade.
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Falaremos sobre a obesidade
mórbida, que hoje é uma doença de
tratamento cirúrgico para a maioria
dos pacientes, conforme vamos veri-
ficar. A obesidade é um problema
grave de saúde pública, assim como
a obesidade mórbida, e não está ten-
do a devida importância ou receben-
do o tratamento adequado por par-
te do serviço público de saúde. Lem-
bro que vamos tratar da obesidade
mórbida, não da obesidade em ge-
ral. O que é obesidade mórbida? É

um excesso de peso corporal - nor-
malmente acumulado sob a forma
de gordura - que leva a um risco
aumentado de doenças e à morta-
lidade.

O IMC é uma das maneiras mais
utilizadas para definir o grau da obe-
sidade. Tomamos o peso do pacien-
te e o dividimos pela sua altura ao
quadrado, estando o peso em quilos
e a altura em metros. Encaixamos o
valor obtido em uma tabela própria.
O IMC normal está entre 18,5 e 25;
o sobrepeso, de 25 a 30; a obesida-
de no grau 1, entre 30 e 35; no grau
2, entre 35 e 40. A partir do grau 3,
é considerada obesidade mórbida,
com o índice de massa acima de 40;
no grau 4, acima de 50.

A obesidade mórbida é caracte-
rizada do grau 3 para cima na tabe-
la. Mas esse termo está caindo em
desuso. Temos usado a expressão
"obesidade grave", para a obesidade
do grau 2 até o grau 4. Observamos
que o risco de doenças associadas e
de co-morbidades aumenta à medi-
da que o paciente vai tendo aumen-
to no seu peso.

Outros participantes falaram so-
bre a obesidade no mundo. No Bra-
sil, segundo pesquisa de 2003, do
IBGE, a estimativa é de 38 milhões de

brasileiros adultos acima do peso.
Desse total, 10 milhões são obesos.
Desses obesos, cerca de 2% têm obe-
sidade mórbida. Dividindo entre os
sexos, hoje, no Brasil, 13,9% das mu-
lheres adultas e em torno de 9% dos
homens adultos são obesos. Isso tem
aumentado à taxa de quase 0,4% ao
ano. Podemos comparar com os Es-
tados Unidos, que são o país onde a
obesidade é o problema mais grave.
Verificamos que 20% da população
americana é obesa, 3% é obesa mór-
bida, e o crescimento varia de 0,5%
a 1% ao ano.

À medida que a cultura da nos-
sa sociedade vai-se aproximando da
americana, a tendência é atingirmos
situação semelhante se nada for fei-
to em termos de prevenção. Menci-
onei a Arábia Saudita, aqui, porque
é uma cultura completamente dife-
rente, e lá também a obesidade atin-
ge 3% dos homens e 20% das mu-
lheres. Como se vê, a obesidade é um
problema que alcança todo o mun-
do atualmente.

São inúmeras as doenças a ela
associadas. Conhecemos mais a pres-
são alta, o diabetes, as doenças arti-
culares, a artrite, a asma e a apnéia
do sono. Tudo isso atingirá o pacien-
te obeso mórbido em uma incidên-
cia alta. De acordo com algumas es-
tatísticas, 60% dos pacientes terão
pressão alta. Tudo isso culminará em
obesidade mórbida, e a probabilida-
de de o paciente falecer na terceira
ou quarta década será de 10 a 12 ve-
zes maior do que a da população
que está com o peso normal, redu-
zindo assim a expectativa de vida em
10% a 20%. Segundo estatísticas
americanas, se o paciente obeso mór-
bido chegar à idade adulta, viverá em
torno de 10 anos a menos.

Outra estatística interessante,
realizada pela Roche nos Estados Uni-
dos, refere-se a mortes que poderi-
am ser evitadas. O problema que
mais leva à morte nos Estados Uni-
dos - e que poderia ser evitado - é
o fumo: são 400 mil mortes por ano.
O 20 lugar fica com a obesidade e
com as doenças a ela associadas. Nos
Estados Unidos, morrem, por ano,
300 mil pacientes em virtude da obe-
sidade ou pelas suas complicações. É
muito mais que pelo álcool, pelos
traumatismos, por arma de fogo e
pelos acidentes de carro. Os Estados
Unidos se preocupam com esse pro-
blema porque, realmente, é uma si-
tuação que leva a gastos e a perdas
grandes no sistema.

O tratamento clínico da obesida-
de mórbida é importante, mas não
obteremos grandes sucesso com ele.
O maior estudo com pacientes obe-
sos foi feito na Suécia, desde 1987.
Dos 4 mil pacientes, quase metade
foi operada e a outra metade, trata-
da clinicamente com todos os recur-
sos que a Suécia tem.

Os pacientes foram reavaliados
13 anos depois, e constatou-se que,
em relação à pressão alta, não hou-
ve muita diferença. Oito anos depois,
os hipertensos que foram operados
permaneceram hipertensos na mes-
ma proporção do grupo que não foi
operado.

Já no caso dos diabéticos, com
dois anos, a incidência era 32 vezes
menor, e os pacientes operados dei-
xaram de ser diabéticos. Com oito
anos, a incidência da doença era cin-
co vezes menor. Ou seja, houve um
resultado importante na redução do
diabetes.

Em relação à perda de peso, os
que foram operados perderam uma
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média de 28 kg em dois anos e, em oito
anos, 20 kg. Os que não foram operados,
em dois anos, perderam meio quilo e, em
oito anos, tiveram um ganho médio de
700 g. Então, não houve resultado em
termos de diminuição de peso com tra-
tamento clínico em pacientes obesos
mórbidos. Na avaliação da função cardí -
aca do paciente, quanto a colesterol e
triglicérides, também houve melhora de-
pois da cirurgia.

Revendo os melhores trabalhos da li-
teratura médica, na maioria americanos
e europeus, percebemos que o sucesso
do tratamento clínico da obesidade mór-
bida fica entre 6% e 10%. Nos grandes
centros do mundo, não conseguiremos
trazer um paciente obeso mórbido à con-
dição normal e manter isso na grande
maioria dos pacientes. Hoje, o tratamen-
to tem que ser baseado na prevenção,
porque, quando se chega a uma situação
de obesidade grave, por exemplo, o pa-
ciente não conseguirá reduzir o peso para
a normalidade e mantê-lo se não for por
meio de cirurgia. Hoje, o tratamento ci-
rúrgico é a melhor opção para o pacien-
te obeso mórbido, porque ele consegue
reduzir o peso e mantê-lo a longo pra-
zo, evidentemente, se tiver um acompa-
nhamento adequado.

As indicações para a cirurgia são ba-
sicamente estas: o paciente tem que ter
obesidade estável há, pelo menos, dois
anos e um IMC entre 35 e 40 kg/m2,
além de pressão alta, diabetes, doenças
articulares e outras doenças relacionadas
à obesidade. Tem, ainda, que ter tenta-
do emagrecer por meio de regimes ou
dietas com orientação médica, sem suces-
so - geralmente, quando nos procuram,
a maioria desses pacientes já tentaram
tudo isso por muito mais de dois anos.
E, claro, não podem ter doenças psiqui-
átricas e a avaliação pré-operatória tem
que ser satisfatória.

Desde 2001, o SUS aprovou e proto-
colou o tratamento da obesidade mórbi-
da dentro de seu arsenal terapêutico. As-
sim, é possível tratar pacientes obesos
mórbidos por meio do SUS. Mas o porquê
de isso não funcionar nós vamos ver de-
pois.

Vamos falar um pouco da cirurgia. O
pré-operatório para esse paciente é extre-
mamente demorado. Em média, no siste-
ma privado, é preciso de dois a três dias
para prepará-lo para a cirurgia. Esse paci-
ente terá que ser examinado não só pelo
cirurgião, mas também pelo clínico, pelo
cardiologista, pela equipe de nutrição,
pelo psicólogo ou psiquiatra, pelo
pneumologista e pelo endocrinologista na
maioria dos casos. Então, para que seja
definido o diagnóstico de obesidade mór-
bida com indicação de cirurgia, o pacien-
te deverá passar pelo crivo de todos esses
especialistas.

Os exames pré-operatórios também
são extensos. Vou citá-los apenas para que
os senhores tenham uma idéia do porte
da operação: endoscopia, ultra-sonografia,
radiografia, espirometria, além de vários
exames de sangue, fezes e urina e eletro.
Isso para pacientes que não possuem do-
enças associadas graves. Caso contrário,
será preciso estender essa propedêutica
para que o tratamento seja feito de ma-
neira adequada.

A cirurgia mais realizada no mundo
inteiro é a chamada gastroplastia de Fobi-
Capella, que começou a ser desenvolvida
na década de 1960, nos Estados Unidos.
Entre todos os procedimentos existentes no
mundo para tratar a obesidade mórbida,
essa cirurgia corresponde a 70%, 80%. Isso
porque o controle pós-operatório dessa
operação é o mais tranquilo de todos, em-
bora haja necessidade de um acompanha-
mento próximo do paciente. Mas, entre as
operações de obesidade existentes, essa é
a que possui um controle mais fácil.
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Além disso, ela permite que o pacien-
te não só perca peso, mas também o man-
tenha, por meio da redução de seu estô-
mago. Nesse caso, o paciente terá uma
saciedade precoce. Haverá ainda uma di-
minuição na absorção de alimentos, já que
um segmento do intestino será desviado.
Esse procedimento é feito colocando-se
um anel no estômago para forçar o paci-
ente a ter uma mastigação melhor. Tam-
bém existem os efeitos hormonais que di-
minuem o apetite do paciente.

Nesse tipo de cirurgia, o intestino é
grampeado na parte de baixo; o estôma-
go também é grampeado. Então, o estô-
mago do paciente, em que cabem cerca
de 2 a 3 litros, fica separado, sem ser re-
tirado: o novo estômago será uma bolsi-
nha de 40 ml a 50 ml. É colocado um anel
nessa bolsinha, e o intestino é suturado
dessa forma. Ao final, a conformação será
esta: o alimento desce pelo esôfago, cai
na bolsinha e vai para o intestino. Além
de comportar pouco alimento, uma parte
do intestino, que vai variar de 1 m até 2,5
m, não vai ter absorção. A absorção vai
acontecer apenas na parte junto à bolsi-
nha, que vai receber o suco gástrico do
estômago. Basicamente, a cirurgia é essa.

Trata-se de uma cirurgia extremamen-
te trabalhosa e de grande porte, poden-
do, obviamente, apresentar complicações,
porque todo procedimento em medicina
pode ter complicações. Dai a necessidade
de o paciente ser bem preparado e acom-
panhado no pós-operatório.

Embolia pulmonar, fístula - vazamen-
to nas áreas em que fazemos as suturas -

infecção de ferida, osbtruçâo, hérnia e
uma taxa de óbito de 0,5% a 1%, o que
é muito alto na área médica. Esses são os
exemplos das complicações existentes nes-
se tipo de cirurgia. Para os senhores terem
uma idéia, em uma cirurgia de vesícula, a
mortalidade é de 1 para cada 10 mil pa-
cientes.

O resultado da cirurgia de Capeila é
a perda de peso em torno de 40%, sendo
que 10% ocorrem no primeiro mês. Se
bem acompanhados, 3% dos pacientes
vão sofrer falha da operação, ou seja, vão
perder menos que 15% do peso. Após 24
meses, há um pequeno ganho de 2% a
Se/o, porque o organismo vai-se adaptar e
a tendência será o peso se estabilizar.

Vamos voltar aos trabalhos da litera-
tura, tendo em vista os resultados da ci-
rurgia. Um trabalho publicado em uma
revista médica importante fez uma pesqui-
sa com 275 pacientes operados. Esses pa-
cientes tinham 1.800 doenças associadas:
cada um tinha uma média de sete doen-
ças causadas pela obesidade. O paciente
obeso não costuma ter só uma doença,
mas várias, como diabetes, pressão alta,
dor articular, além de dormir mal à noite.
É um rol de doenças que não serão resol-
vidas se a obesidade não for tratada. Em
31 meses, ou seja, três anos depois, gran-
de parte dos pacientes já não apresenta-
vam mais essas doenças.

Outro dado interessante resultou de
uma pesquisa feita no Arizona, Estados
Unidos, para avaliar o quanto 22 pacien-
tes operados gastavam com o sistema de
saúde - no caso, privado - antes da cirur-
gia e quanto gastaram no primeiro e no
segundo ano após a cirurgia. A pesquisa
mostrou que cada paciente economizou,
por ano, uma média de US$ 1,3 mil de-
pois da operação, porque passou a usar
menos o serviço de saúde, já que não ti-
nha mais os problemas relacionados com
a obesidade.

Hoje em dia, para o paciente obeso
mórbido, desde que ele se encaixe nas in-
dicações, o melhor é o tratamento cirúr-
gico. Dificilmente conseguiremos que um
paciente obeso mórbido, com o qual fa-
lhamos na prevenção, fique nas mesmas
condições da população com peso nor-
mal. Claro que a cirurgia não é estética.
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Trabalhamos com obesidade, recebemos
pacientes toda semana querendo fazer a
cirurgia sem indicação, porque têm o
conceito errado. Isso não deve ser esti-
mulado; a cirurgia não é estética, a obe-
sidade mórbida é uma doença que tem
que ser tratada.

É necessário fazer um pré-operatório
adequado. É um procedimento comple-
xo. Todo serviço que trata de obesidade,
de cirurgia bariátrica, tem que ter uma
equipe preparada e treinada. O hospital
tem que dar suporte, pois o paciente pre-
cisa de acompanhamentos pré-operató-
rio e pós-operatório bem feitos.

É necessário mudar a alimentação e
os hábitos no pós-operatório. O pacien-
te tem que saber disso no pré-operató-
rio, por isso a ajuda do psicólogo é im-
portante ; se não tiver esse apoio, o pa-
ciente ficará o tempo todo brigando com
a cirurgia, e os resultados serão insufici-
entes. Outra coisa importante, que temos
que deixar clara, é que, hoje, o SUS é ab-
solutamente ineficiente para tratar des-
ses pacientes.

Existe uma ONG chamada Nova Vida
que está tentando ajudar os que dificil-
mente conseguirão a operação pelo SUS.
Ela foi fundada por um paciente que pe-
sava 300 kg, foi operado e hoje pesa 100
kg. A ONG Nova Vida mostra que há,
aproximadamente, 2 milhões de paci-
entes no Brasil aguardando a indicação
da cirurgia para tratar a obesidade.
Desses pacientes, 80% dependem do
SUS, e 20%, apenas, dos planos de saú-
de privados.

O Ministério da Saúde, em sua pági-
na na internet, informa que foram reali-
zadas quase 2 mil cirurgias em 2003,
2.014 em 2004 e, até abril de 2005, qua-
se mil cirurgias. Por esses dados, estão fa-
zendo em torno de 2 mil cirurgias por
ano. Se os cálculos dessa ONG estiverem
errados em 100%, e forem operadas 1

milhão de pessoas, em 500 anos o proble-
ma seria resolvido e não haveria mais nin-
guém na fila. A verdade é que o proble-
ma não está sendo resolvido.

Na prática, observamos por que isso
não funciona. Um dos motivos é a remu-
neração do SUS. Se consultarmos a tabe-
la de remuneração do SUS para a gastro-
plastia, vemos que o SUS remunera ao
hospital R$ 1 mil, e todos os médicos en-
volvidos no processo - cirurgiões, auxi-
liares, anestesista, intensivista, clínico,
cardiologista e outros - dividirão R$ 322.
Trabalho em um hospital que atende a
90% dos pacientes pelo SUS; já tentei im-
plantar o protocolo, mas é inviável econo-
micamente para o hospital assumir esse
ônus. Com certeza, essa é uma das cau-
sas de esse problema não ter solução.

Outra coisa interessante da tabela do
SUS é que, na iniciativa privada, usamos
um grampeador e duas cargas para fazer
a cirurgia; o SUS paga o grampeador e
quatro cargas. O SUS paga para as empre-
sas que fornecem o grampeador mais do
que paga para todos os médicos envolvi-
dos e o hospital juntos.

Hoje, consta na página do Ministério
da Saúde que a cirurgia de obesidade tem
que ser garantida aos portadores de obe-
sidade mórbida, de maneira igual entre os
usuários. Consta ainda que há atenção bá-
sica aos pacientes obesos e que a cirurgia
deve ser ofertada ao paciente de obesida-
de mórbida. Na verdade, isso não acon-
tece. Os pacientes continuam na fila. Em
Belo Horizonte, o paciente espera cerca
de sete anos na fila. O que sentimos é
pena desses pacientes que chegam ao
ambulatório querendo ser operados,
pois sabemos que entrarão na fila, não
conseguirão ser operados e ainda fica-
rão à mercê das complicações da obe-
sidade sem conseguir sair dessa situação
e ir para uma situação ideal, que é o
nosso interesse.
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Obesidade: desafios e perspectivas
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Conforme foi dito, a obesidade tem
urna grande influência na duração e na
qualidade de vida em razão dos fatores
de risco que apresenta. Hoje, há uma
grande pressão da sociedade não só pela
questão da saúde, mas também pelo pa-
drao estético de beleza, que não é mais
o da mulher renascentista, e sim o das
"Giseles". Portanto, a demanda recebida
pelo sistema, no que tange à questão da
obesidade, chegando à cirurgia, transcen-
de as questões de saúde.

Quanto à política desenhada pelo Mi-
nistério da Saúde, Belo Horizonte se
organiza para implementar seus precei-
tos - fundamentados na visão da
integralidade --, desde a promoção, com
o incentivo e apoio aos hábitos saudá-
veis de vida - como a prática de ativida-
de física, a prevenção e o controle do ta-
bagismo, a alimentação saudável - até
a busca de uma solução adequada para
a questão da cirurgia.

Nosso desafio maior, na questão da
evitabilidade, depende de políticas
intersetoriais na regulamentação do mer-
cado de alimentos e de ações interse-
toriais nos âmbitos federal, estadual e
municipal, envolvendo as atividades da
assistência social, do esporte, da política
nutricional e de saúde.

Só muito recentemente os serviços de
saúde colocaram em sua agenda a ques-
tão da obesidade. Quem trabalha na área
da saúde há mais tempo, como nós,
deve-se lembrar de que, na última déca-
da, nosso enfoque maior voltava-se para
a questão da desnutrição. Não havia um
olhar direcionado para a questão do
sobrepeso e da obesidade - esse é um
item novo na nossa agenda. As políticas
públicas também não haviam desperta-
do para a questão.

Hoje vemos as conseqüências, por
meio dos números apresentados pelo dr.

Marcos Reis, notando que não atentamos
para a questão da evitabilidade e da pre-
venção. Temos, portanto, o desafio de
não só atuar na prevenção, como tam-
bém corrigir o problema já instalado, que
é o do obeso e do obeso mórbido. É uma
política que exige muito investimento
para conseguirmos dar atenção integral
ao problema. Isso porque, desde a aten-
ção primária até o hospital, há necessida-
de de uma rede potente e competente.

Precisamos de equipes na atenção bá-
sica, de serviços de atenção secundária
para avaliação e acompanhamento da
obesidade instalada, de avaliação de in-
dicação de cirurgia; e necessitamos de
hospitais com equipamentos de alta com-
plexidade, com grande especificidade, in-
cluindo desde o material médico-hospita-
lar até a tecnologia do conhecimento das
diversas disciplinas que envolvem a abor-
dagem e o tratamento dos casos, chegan-
do às ações de reabilitação.

O Ministério da Saúde editou recen-
temente, por meio do Departamento de
Atenção Básica, um caderno de atenção
básica ,cujo título é "Obesidade", relatan-
do as atribuições do sistema desde a pro-
moção de políticas até o tratamento da
obesidade.

Nessas ações interdisciplinares de pre-
venção, dentro do estímulo aos hábitos
saudáveis, citamos o incentivo, por meio
de ações individuais e coletivas, à prática
de esportes e à alimentação saudável,
mesmo com toda dificuldade, como fato-
res econômicos e culturais. Com isso, es-
tabelecem-se as atribuições da equipe de
atenção básica de acordo com a política
desenhada e com a participação, tam-
bém, do profissional de nutrição.

Para a atenção secundária, o Estado
reservou, nas ações coletivas, o incentivo
aos grupos operativos, não só ao grupo
dos obesos, mas aos específicos, de dia-
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béticos, hipertensos e de terceira
idade, para que possam alcançar a
autonomia, a sensibilidade, o
autocuidado. Trata-se somente de
transferência de conceitos e pala-
vras, mas com uma tecnologia que
coloca nessas pessoas, com proble-
mas já instalados ou com potenci-
al de risco, a idéia da auto-estima,
da auto-realização. Essa atenção se-
cundária estaria então preconizada,
além da ação interdisciplinar das
diversas categorias.

O tratamento farmacológico, o
tratamento de especialidades das
comunidades e a avaliação dos pro-
tocolos do tratamento cirúrgico são
outros pontos do tratamento de
atenção secundária. Dentro ainda
da atenção secundária, há ações de
promoção possíveis de serem feitas.
Em Belo Horizonte, temos uma ex-
periência muito positiva no PAM
Padre Eustáquio.

Estaria reservado para o nível
terciário o serviço de alta comple-
xidade. Nos hospitais onde já é fei-
to o tratamento de terceira linha,
há uma complexidade maior em
termos de conhecimento, envolven-
do o concurso de outros especialis-
tas, como o acompanhamento pré-
operatório. Nas nossas discussões
com os dois serviços credenciados
em Belo Horizonte - Santa Casa e
Hospital das Clínicas da UFMG -, o
maior desafio não são os equipa-
mentos ou os leitos de CTI, mas a
constituição de equipes com sufici-
ência e conhecimento técnico para
o pós-operatório.

Trata-se de um serviço em que
a chegada é muito maior que a
saída, em virtude do longo tem-
po do acompanhamento pós-
operatório. Desde que seguido de

acordo com os protocolos preco-
nizados, há ainda uma forte de-
pendência desse usuário após a
intervenção cirúrgica. Estou-me
referindo ao acompanhamento
psicológico, nutricional, de serviço
social, médico e de diversas espe-
cialidades.

Falando mais de Belo Horizon-
te, temos 506 equipes de Saúde da
Família, com atuação incipiente do
profissional de nutrição. Temos
poucos profissionais de nutrição em
nossa rede, mas, com eles, estamos
tentando trabalhar a capacitação
das equipes de família, principal-
mente quanto à abordagem.

Nossos serviços de atenção se-
cundária - os PAMs e as policlíni-
cas - já se encontram em um mo-
vimento de sensibilização para o
problema, porque, hoje, a visão do
profissional de saúde não está
direcionada especificamente para o
tratamento da obesidade. Temos
que sensibilizar os profissionais de
saúde - abordando grande núme-
ro deles para que sejam capazes
de determinar se a pessoa está em
uma situação de risco ou já com o
problema instalado.

Conforme disse, essa agenda é
muita nova em nossos serviços.
Está sendo construído - com toda
a adequação da área física e com
os equipamentos necessários - um
centro de referência, no antigo pré-
dio do Cardiominas, que será o
Centro Metropolitano de Especiali-
dades Médicas em nível secundário
e já em preparação para o nível
terciário. Esse centro de referência
fará a abordagem e o tratamento
do obeso.

Temos, portanto, os dois servi-
ços. Quanto à publicação e, poste-

riormente, à revogação da portaria
que estabelecia revisão de protoco-
los e da remuneração, valorizando
mais os serviços profissionais, ou
seja, a Autorização de Internação
Hospitalar - AIH -, a abertura de
possibilidade de credenciamento de
novos serviços foi nociva ao nosso
trabalho em Belo Horizonte, porque
esses dois não têm capacidade para
atender a toda a nossa demanda.

Há uma fila já conhecida, que
é muito grande, e uma fila desco-
nhecida, porque, a partir de deter-
minado momento, começamos a
não cadastrar novos usuários.
Estamos retomando essa fila já exis-
tente para fazer uma triagem, den-
tro dos protocolos, de quem de
fato tem indicação para a cirurgia.
Hoje, a capacidade dos dois hospi-
tais credenciados, conforme infor-
mado por eles, é de oito cirurgias
por mês. Considerando o tamanho
da fila, serão necessários muitos
anos para tratarmos todos os paci-
entes que já têm indicação.

Além da constituição de um
grupo interdisciplinar para traba-
lhar uma política de abordagem
e tratamento do problema da
obesidade em Belo Horizonte, en-
frentamos também o aumento da
capacidade do tratamento da ter-
ceira linha, que é a cirurgia. Esse
é um problema grave.

Belo Horizonte apresenta suces-
so em diversas frentes na condu-
ção do sistema de saúde. Todavia,
reconhecemos que o tratamento
da obesidade é um dos nossos es-
trangulamentos. Estamos envi-
dando esforços para dar conta
desse desafio da nossa sociedade,
dentro de toda a complexidade
que o cerca.
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Vamos ver como podemos, a
partir da experiência da Unimed, con-
tribuir para este debate. Em primei-
ro lugar, quero mostrar alguns dados
da Unimed. Ela é uma empresa coo-
perativa, que possui um plano de
saúde com 4,5 mil cooperados, 590
mil clientes, quase 1,2 mil colabora-
dores, mais de 290 prestadores e,
atualmente, cerca de 2,02 mil empre-
sas contratantes.

Apesar de estar reconhecidamen-
te muito bem dos pontos de vista de
sua organização e econômico, a em-
presa está bastante preocupada com
o que está acontecendo em relação
ao custo da saúde e vê a obesidade
como algo de grande importância e
que causa um impacto tremendo nos
serviços médicos. Essa não é uma
preocupação só do SUS ou do servi-
ço público, mas de todos os que es-
tão envolvidos com a prestação de
assistência médica.

Se fizermos uma pesquisa na
internet sobre custo de saúde e P18
dos países, encontraremos uma enor-
midade de páginas tratando do as-
sunto. O custo da saúde é um assun-
to que interessa a todos, até mesmo
ao pais mais rico do mundo.

Repassarei algumas informações
a respeito do custo de saúde de al-
guns países. Os custos per capita por
ano são crescentes ao longo do tem-
po. Por exemplo, os Estados Unidos,
em 2003, gastavam quase US$ 6 mil
per capita ao ano, enquanto o Brasil
estava perto dos US$ 600. Mas acha-
mos que não alcançaremos esse ín-
dice, porque ele não significa gran-
de melhora, nem da qualidade nem
de acesso a serviço de saúde, haja
vista os Estados Unidos, que, mesmo
gastando mais de US$ 7 mil per
capita ao ano, ainda têm cerca de 30
milhões de pessoas sem assistência

médica. Esse custo não significa qua-
lidade, mas mostra como isso é im-
portante em termos de valores.

Em termos percentuais, também
há um crescimento do custo de as-
sistência médica em quase todos os
países. O percentual do P18 aplicado
em saúde, nos Estados Unidos, já se
está aproximando de 16%. Então, a
quantidade de recursos gastos é mui-
to grande.

Alguns motivos que levam a esse
aumento foram hoje aqui discutidos
na exposição sobre envelhecimento.
Por um lado, são o que chamam de
transição epidemiológica ou transi-
ção demográfica, que é o envelheci-
mento da população, algo que só te-
mos a comemorar, já que a popu-
lação de idosos está aumentando
porque estamos vivendo mais. E,
contra o envelhecimento, só há
uma alternativa, que ninguém
quer: morrer jovem. Todos quere-
mos envelhecer. Mas isso causa im-
pactos nos custos da saúde e no
sistema previdenciário que devem
ser levados em conta.

As mudanças que ocorreram, do
ponto de vista demográfico, referem-
se, principalmente, ao aumento da
expectativa de vida. E o que efetiva-
mente mais contribuiu para o au-
mento da população de idosos não
foi o aumento da expectativa de
vida, mas a redução da fecundidade.
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Na década de 1960, a mulher brasi-
leira tinha, em média, seis filhos. Esse
número reduziu-se para 2,15, sendo
que 2,1 é o limite para que a popu-
lação total não comece a decrescer.
Em várias áreas do País, aliás, já
existe essa situação: a população,
apenas vegetativa mente, está de-
crescendo.

Por outro lado, a isso também
corresponde uma mudança no perfil
epidemiológico. Quais são as doen-
ças mais importantes que causam
morte e envelhecimento? Saímos de
um período em que havia principal-
mente doenças infecciosas, doenças
transmissíveis e passamos a conviver
basicamente - o que é da maior im-
portância - com doenças degenera-
tivas, doenças não transmissíveis. Isso
causa impacto importante também
na possibilidade de intervenção.

Se já conseguimos grandes con-
quistas sanitárias na erradicação de
doenças infecciosas, como varíola,
sarampo, poliomielite, passamos a li-
dar com um tipo de patologia que,
quanto melhor o sistema de saúde
funcionar, mais aumentará sua pre-
valência. Aparentemente, essa é uma
consequência paradoxal, mas ocorre.
À medida que melhoramos a capaci-
dade de tratar o diabetes, a hiperten-
são e todas as doenças crônicas que
hoje não têm perspectiva de cura,
mas apenas de controle, fazemos
com que as pessoas vivam mais tem-
po com boa qualidade de vida, mas
necessitando permanentemente de
atenção em saúde.

Então, nosso bom trabalho na
área de saúde levará ao aumento do
número de doentes e, portanto, da
demanda, da pressão sobre o servi-
ço. Isso não é algo que devamos re-
putar como ruim, é apenas uma con-
seqüência das melhorias gerais das
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condições de vida e da melhoria da nos-
sa capacidade de assistência.

Quando falamos sobre a questão do
envelhecimento, é comum compararmos
a situação que tivemos no passado com
a situação que se espera ter no Brasil em
2020, com a mudança na distribuição da
população. Teremos uma redução das fai-
xas etárias mais jovens, em termos propor-
cionais, e o aumento das faixas etárias mais
velhas. No caso da Unimed, a previsão mé-
dia para o Brasil, em 2020, já ocorre em
Belo Horizonte.

Se compararmos a pirâmide popu-
lacional de Belo Horizonte com a dos cli-
entes da Unimed, veremos que o perfil é
muito diferenciado, com a proporção de
idosos muito maior, hoje, em torno de
15%. Em outras épocas, esteve em qua-
se 20%. Essa redução aconteceu porque
pessoas mais jovens passaram a compor
nossa carteira.

Quando falo da preocupação com a
distribuição suplementar, com a questão
das doenças crônicas, é porque esse é um
imperativo gerencial. Não é possível con-
seguir manter isso funcionando se não
houver uma mudança no modelo de aten-
ção que dê conta do tipo de doença e do
custo que existe hoje.

Falamos de uma realidade geral, que
acontece no mundo inteiro. Na Unimed,
hoje, 10% dos clientes concentram 62%
do custo. Esse dado acontece em todo o
mundo. Normalmente, de 10% a 20% da
população concentram 60% a 80% dos
custos de saúde. Temos que ter essa visão
e mudar nossas ações para que consiga-
mos atuar nesse grupo. Toda redução de
custo que conseguirmos nesse grupo ge-
rará recursos que serão aplicados nos ou-
tros grupos.

Uma concentração dessa, seja no SUS,
seja em um plano privado de saúde, exi-
ge que tenhamos uma forma de interven-
ção mais adequada, porque, se continu-
armos gastando 60% dos recursos com

um segmento, é óbvio que outras ações
estarão prejudicadas, inclusive as ações de
prevenção e promoção.

Quando falamos sobre obesidade
mórbida, surge a questão da cirurgia.
Hoje, não há dúvida de que esse é o tra-
tamento mais adequado para essa doen-
ça. Atualmente, na Unimed, ocorrem em
torno de 750 cirurgias bariátricas por ano
- uma média de 60 por mês - mais uma
demonstração da profunda desigualdade
existente em nossa população. Enquanto
a Unimed cuida de aproximadamente 30%
da população, os outros 70% têm um
acesso muito menor a um tratamento que
é sabidamente eficaz e adequado.

Mas, do ponto de vista de nossa pre-
ocupação com a obesidade, temos a cer-
teza de que estamos olhando só para a
ponta do iceberg, tratando do problema
que chegou em seu ponto mais critico e
que precisa de uma solução urgente. E
essa solução tem que ser dada. Estamos
falando daquele paciente que já está com
um quadro de obesidade mórbida, cuja
solução, tecnicamente, é a cirurgia. Sabe-
mos que, à medida que a cirurgia se tor-
nar mais frequente, tornar-se-á cada vez
mais rápida, com menos complicações,
mais eficiente, mais segura e com menor
custo. O que nos preocupa é a compre-
ensão disso.

O modelo assistencial tradicional, que
a maioria das operadoras de plano de saú-
de tem, como também a maioria dos ser-
viços de saúde pública, é baseado em con-
sultas, exames, internações e cirurgias,
sempre visando ao lado curativo. Isso é im-
portante, e não há como não encarar esse
problema, mas não podemos ficar apenas
olhando para esse lado, porque, no caso
da Unimed, queremos que a empresa con-
tinue existindo daqui a 30 ou 40 anos.
Para isso, temos que pensar em sua
sustenta bilidade, temos que ver o que fa-
zer hoje para que isso reflita amanhã.

Vamos ver a parte do iceberg que não
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aparece. Se pegarmos as informações da
POF 2003 sobre a prevalência da obesida-
de no Brasil e aplicarmos essa prevalência
na população de que a Unirned cuida, ve-
remos que há uma prevalência de 16,7% de
sobrepeso na faixa etária de 10 a 19 anos.
Isso significa, para a Unimed, 10.871 crian-
ças e adolescentes. Como esses casos não
viraram ainda um caso cirúrgico, não são
reconhecidos, e não há uma ação especí-
fica para eles.

Os casos de obesidade também na po-
pulação de crianças e adolescentes são de
2,3%, significando 1.532 crianças e adoles-
centes em Belo Horizonte no patamar de
obesidade, mas que ainda não manifesta-
ram diabetes, doença articular, hiperten-
são. Esses casos também correm o risco de
não serem abordados adequadamente. Se
passarmos para a população acima de 20
anos, são 130 mil pessoas com sobrepeso
e 48,6 mil obesos. Isso é 1/4 da popula-
ção de Belo Horizonte. Essas pessoas pre-
cisam receber assistência.

Na saúde suplementar, temos uma
abordagem que ainda não é a mais ade-
quada para esse tipo de situação de saú-
de. Cultuamos uma prática que incentiva
a ação curativa, o uso da alta tecnologia,
mas sabemos que, nesse caminho, não
conseguiremos ter sustentabilidade.
Estamos nos esforçando para modificar
esse modelo de assistência e para oferecer
uma abordagem adequada do ponto de
vista coletivo da prevenção e da promoção.
Caso contrário, iremos passar os próximos
anos fazendo cada vez mais cirurgias de
obesidade mórbida. Acreditamos que esse
não é o caminho mais adequado para
abordar o problema.

Estamos trabalhando na construção de
um novo modelo, que pare de atender
apenas à demanda espontânea e comece
a ter uma posição mais ativa de encontrar
os casos precocemente, de fazer uma
ação preventiva. Isso não é simples.

Pode parecer óbvio, mas é uma questão
extremamente complexa. Precisamos
abordar esse tema para solucionar o pro-
blema adequadamente.

É um alento vermos a Assembléia
Legislativa preocupada com isso. Recente-
mente, o Congresso brasileiro ratificou a
convenção contra o tabagismo. Em ter-
mos de saúde pública e prevenção, foi
uma das coisas mais importantes que
aconteceram, mas não foi uma coisa que
mobilizou as pessoas. Não vi o sistema
Unimed apoiando, não vi o sistema de
saúde dos municípios apoiando. E isso
devia ter acontecido, porque a convenção
mexeu na base de uma das causas mais im-
portantes de geração de impacto em todo o
serviço de saúde.

Concluindo, quero lembrar que, quan-
do falamos de obesidade, estamos falando
de um conjunto de patologias e situações
que são responsáveis pela maioria das do-
enças crônicas degenerativas que mais tra-
zem custo social, sofrimento pessoal e cus-
to para o serviço de saúde, que será sofre-
rá enorme impacto se não conseguirmos
trabalhar a atividade física e a alimentação
adequada. Esses são os caminhos que a
Unimed está tentando trilhar. Estamos
nos organizando para sair nesta direção
que incentiva o uso do serviço e da
tecnologia para a preservação da saúde.

Temos, como uma de nossas premissas,
este pensamento de Goethe: "Saber não é
o bastante, é preciso aplicar. Disposição não
é o bastante, é preciso fazer". Apesar de
constatarmos, todos os dias, o que é óbvio,
é necessária uma ação concreta. Tentamos
criar essas ações no serviço de saúde suple-
mentar, mas somente obteremos sucesso se
trabalharmos em conjunto com todos os in-
teressados. Não se mudam hábitos tão arrai-
gados em uma sociedade em uma pequena
parte da população. Essa ação terá que visar
toda a comunidade. Nosso objetivo é sermos
mais um participante dessa atividade.
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Estou aqui representando um grupo
multidisciplinar e interdisciplinar que
vem trabalhando com a terceira idade
ao longo dos últimos dez anos na Uni-
versidade Federal de Viçosa. Tudo o que
foi dito pelos palestrantes que nos an-
tecederam foi muito importante para
que pudéssemos compreender as dificul-
dades que existem no dia-a-dia para se
aplicar essa promoção da qual tanto fa-
lamos e que esperamos ver acontecer.

Em 1995, a UFV tomou conhecimen-
to de um projeto existente na cidade de
Viçosa, Minas Gerais, do qual participa-
va um grupo de 96 idosos que realiza-
vam diferentes atividades, principalmen-
te recreativas. Naquele momento, já se
falava, no País e no mundo, a respeito
das diferentes transições que ocorriam
em todo o planeta. A partir das perspec-
tivas de aumento da população idosa,
não só no Brasil como também em mui-
tos outros países, a Universidade, aten-
ta a essas mudanças e a essas diferen-
tes transições, propôs, sob forma de
projeto institucional, a formação de um
programa municipal da terceira idade vol-
tado para um município que possuía só
70 mil habitantes. Sabemos que a maio-
ria dos projetos tem que ser voltada para
esses municípios, que, no Estado de Mi-
nas Gerais, representam 94% do total se
considerarmos a realidade dos idosos.
Além disso, dos cerca de 5,8 mil municí-
pios brasileiros, também 93% deles pos-
suem menos de 100 mil habitantes.

Rapidamente tentaremos descrever
para os senhores o que vem sendo feito
ao longo desses dez anos, graças ao Pro-
grama Municipal da Terceira Idade. No
serviço público, no SUS, os recursos são
escassos diante de tantas necessidades.
Essa é a questão primordial em relação à
saúde, não só no Estado de Minas Gerais
como também no País como um todo.

Como já foi muito bem dito aqui
pelos que nos antecederam, existe hoje
uma demanda muito grande de serviços
por parte da sociedade brasileira. Todo
serviço público brasileiro funciona de
acordo com os recursos disponíveis. Isso
é histórico e óbvio. Temos que lutar
como profissionais, como uma classe,
para que essa situação se modifique.

Hoje mesmo, várias pessoas falaram
aqui sobre a porcentagem destinada ao
SUS para trabalhar essas questões. Te-
mos que ficar muito atentos, porque,
antes, nas décadas de 1960 e 1970,
olhávamos para as questões relaciona-
das com as doenças infecto-contagiosas,
infecto-parasitárias. Esse olhar mudou a
partir desta década, com o envelheci-
mento da população e com a melhoria
das tecnologias médicas.

O homem brasileiro ganhou 17 anos
potenciais de vida, e a mulher brasileira
ganhou 23, isso em curto espaço de
tempo. Se transpusermos essa história
para países desenvolvidos, veremos que
a Inglaterra, a França, a Suíça e a Ale-
manha levaram cerca de 250 anos para
viver todas essas modificações que ocor-
reram em nossa sociedade. O Brasil, di-
ferentemente do resto do mundo, em
apenas 30 anos, está vivendo todo esse
processo de modificação, que, embora to-
dos chamem de transição, insistimos que
seja chamado de modificação.

Falou-se muito de transição nutri-
cional, do processo de passagem da des-
nutrição para a obesidade, mas, por trás
de toda essa transição demográfica,
epidemiológica e nutricional, existem fa-
tores estruturais que também devem ser
compreendidos. Vivemos um processo
de transição econômica que é muito sé-
rio e tem gerado a "agudização" da de-
sigualdade. Esse fenômeno estrutural
está relacionado a vários processos,
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como política neoliberal, capitalismo
mundial e globalização, e nos têm leva-
do a extensas discussões internas com
nossos estudantes e a sociedade.

Quanto ao Programa Municipal da
Terceira Idade de Viçosa, ele foi institu-
cionalizado há dez anos. Todos os mu-
nicípios mineiros e brasileiros terão que
institucionalizar seu programa; cada
município terá que elaborar um progra-
ma voltado para o estudo do envelheci-
mento, para a gerontologia, que tem
tudo a ver com o que estamos discutin-
do hoje. E isso deverá ser feito por meio
de lei municipal.

A proposta de Viçosa previa o que
se discutia na Universidade - o tripé en-
sino, pesquisa e extensão. Traduzimos
para a nossa prática, para a sociedade
de Viçosa, as três palavras: ensinar, sa-
ber e fazer. E assim temos feito em re-
lação a toda a questão organizacional
do projeto.

O idoso de Viçosa, na década de
1990, ficava três, quatro, cinco dias em
filas esperando atendimento médico. Os
escassos recursos de saúde de que o
município dispunha eram mal distribuí -
dos. As pessoas faziam filas em diferen-
tes serviços de saúde. Isso gerava mais
gastos ainda. Por isso, o trabalho come-
çou com uma carteirinha única: o idoso
de Viçosa possui uma carteirinha única,
que funciona como um cadastro no sis-
tema do Programa Municipal e também
serve para atendimento médico,
nutricional, odontológico. Enfim, para
todo serviço de saúde há uma única
identidade no município.

E a Universidade, como apresenta
uma massa critica de diferentes profis-
sionais, educadores físicos, médicos,
nutricionistas, veterinários, economistas
domésticos, reuniu uma equipe multi-
disciplinar e interdisciplinar, fez um con-

vênio com a prefeitura e faz o atendi-
mento psicológico, social e físico dos
idosos de Viçosa em uma unidade que
se chama Unidade de Referência Inter-
disciplinar - Uriti - para estudo da ter-
ceira idade.

Baseada nessa experiência, a Univer-
sidade está montando cursos voltados
para a formação de profissionais no Es-
tado de Minas Gerais que detenham o
conhecimento desse moriitoramento e
do cuidado que se deve ter com esse
grupo populacional que está chegando
e que é uma realidade irreversível. Não
cansamos de dizer que o idoso de 2020
já nasceu, e o Estado, a sociedade, a uni-
versidade, os profissionais têm que es-
tar atentos e buscar soluções para a re-
solução de todos os problemas que vão
chegar junto com essa população.

Um dos preletores de hoje deixou
transparecer que a obesidade no idoso
não é tão importante. Como não é tão
importante no idoso? O Programa Mu-
nicipal da Terceira Idade de Viçosa tra-
balha com o vovô contador de históri-
as, com o vovô escritor, enfim, o idoso
participa conosco tanto da administra-
ção do programa no município quanto
convive e compartilha conosco as expe-
riências que tem e o conhecimento que
vai sendo gerado no próprio programa,
ao longo do período em que temos li-
dado com essa população.

Exemplo disso é o material que dis-
tribuímos ontem, na luta pela universa-
lização do conhecimento da doença não
transmissível - o livrinho "Hipertensão e
Obesidade", projeto da Universidade
com o CNPq. Esse Programa Municipal
da Terceira Idade acredita que, no mo-
mento em que se educa o idoso ou
qualquer indivíduo para seu problema
de saúde, ele será o ator principal na
busca de solução para o seu problema.
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Por causa da cultura brasileira, nós,
profissionais, fomos formados para cri-
ar problemas. No Brasil, e em muitos lu-
gares no mundo, não somos formados
para resolver problemas. Muitas vezes,
a resolução dos problemas, em nível lo-
cal e em nível municipal, é simples, mas
complicamos tanto que a solução se tor-
na difícil em nível local. Por exemplo,
14,8% da população de Viçosa é com-
posta por idosos, por pessoas com mais
de 60 anos de idade.

Várias teses, várias monografias fo-
ram produzidas naquela Universidade
estudando as questões do idoso, como
seu ambiente doméstico, suas relações
familiares. Como é o imaginário de um
indivíduo idoso eutrófico e de um ido-
so obeso acerca das questões da obesi-
dade? Como é a questão da locomoção
de um idoso obeso e de um idoso
eutrófico de acordo com seu imaginá-
rio? Assustamo-nos quando tomamos
conhecimento de que 84% dos indiví-
duos com sobrepeso apresentam
grande dificuldade para caminhar, en-
quanto apenas lS% dos idosos
eutróficos têm dificuldade para sair de
casa. É claro que isso está ligado a ou-
tros problemas.

Esse conhecimento que está sendo
gerado é imediatamente repassado á so-
ciedade. A nosso ver, se universalizamos
o conhecimento da doença, vamos evi-
tar a fila na policlínica, vamos desmitifi-
car nossa visão "hospitalocêntrica".
Quando se fala em mudar uma questão
de saúde pública no País, pensamos logo
na construção física, na compra de gran-
des equipamentos.

Dizemos, na Universidade, que é
muito mais fácil convencer um grupo
populacional mostrando um aparelho de
raio X ou uma parafernália tecnológica
qualquer para a saúde do que ensinan-

do às pessoas, com palavras, como é im-
portante a prevenção, como é importan-
te tomar conhecimento de si, de sua
vida e, por meio desse conhecimento,
mudar suas atitudes, sua forma de en-
carar a doença.

Quero deixar claro, sobre o proje-
to de Viçosa, nosso êxito nos fóruns
de que participamos - já fizemos até
uma apresentação internacional. As
pessoas acham muito difícil fazer a vi-
são preventiva em relação à visão cura-
tiva. Mas a própria sociedade respon-
de rapidamente no momento em que
passa a conhecer a respeito de sua vida,
de seu problema.

Há uma frase que, na nossa concep-
ção, seria a perspectiva para resolver
não o problema da obesidade, mas o de
todas as doenças crônico-degenerativas
que estão hoje em nosso meio: ensinar,
aprender, fazer.

Quero também chamar a atenção
para duas coisas: precisamos valorizar a
vigilância alimentar e nutricional em
nosso estado. O idoso tem que ser in-
tegrado a esse setor como uma forma
de resolução dos grandes problemas
que temos em relação a todas essas do-
enças. Quero dizer ainda que quatro do-
enças são consideradas as vilãs do sécu-
lo XXI, em todo o mundo: a hiperten-
são, a diabetes, as hiperlipidemias e a
obesidade. E, como já foi muito bem
colocado aqui, a obesidade é fator de
risco para todas essas doenças.

Preparei um material que deixarei
disponível na internet. O livrinho que foi
distribuído ontem poderá ser enviado
para quem desejar e pedir, por e-mail,

á Universidade. Gostaria que vocês par-
tilhassem realmente do ensinar-saber-
fazer. Na nossa concepção, essa é a
perspectiva para resolvermos todos os
problemas.
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Vou passar para vocês a nossa expe-
riência na cidade de Varginha: a educa-
ção nutricional no combate à obesida-
de. Trabalho em um programa de dia-
betes e hipertensão e tinha, na época,
500 pacientes diabéticos. Fizemos um
levantamento do perfil nutricional des-
ses 500 pacientes e percebemos que
75% deles eram portadores de síndro-
mes metabólicas. Eles não tinham sim-
plesmente diabetes.

Para quem não é acostumado ao ter-
mo, síndrome metabólica é um pacote
de doenças induzido pela gordura abdo-
minal. Temos dois tipos de gordura: o
tipo-pêra e o tipo-maçã. Essa gordura
acumulada na região abdominal causa
resistência à insulina e, em decorrência,
a síndrome metabólica, que é um paco-
te de doenças, como diabetes, colesterol
elevado, triglicérides elevado, hiperten-
são e ácido úrico elevado.

Essa obesidade era considerada típi-
ca do sexo masculino, mas a maioria dos
meus pacientes que apresentam gordu-
ra abdominal é do sexo feminino. Veri-
ficamos que isso está relacionado com
a menopausa e com histórico de ovário
policístico. Quando medimos a cintura
dos nossos pacientes, encontramos des-
de cinturinhas bem finas até bem exa-
geradas.

O tratamento para um paciente com
diabetes tipo 2, causada pela síndrome
metabólica, é o seguinte: ele terá que se
submeter a vários exames durante um
ano - glicemia de jejum e pós-prandial,
hemoglobina glicosilada, glicemia capi-
lar, hemograma completo, colesterol e
triglicérides, prova de função renal e
mapeamento de retina. Caso haja algum
comprometimento renal ou na retina,
partirá para a realização de exames e
tratamentos mais sofisticados. Além de
esse procedimento significar para o sis-

tema um ralo por onde escoará muito
dinheiro, gerará uma confusão no paci-
ente, porque ele terá que utilizar vários
medicamentos.

A maioria desses pacientes é idosa
e vive sozinha, com dificuldades para
enxergar e fazer uso da medicação pres-
crita. Uma paciente nossa tem que to-
mar diversos medicamentos para regu-
lar a pressão: metildopa, enalapril,
Sustate, furosemida, sinvastatina e insu-
lina. Outra paciente, em estado mais de-
licado, com 70 anos, faz uso de:
furosemida, metiformina, Diovan, Be-
nicar, Apresolina, Anafranil, AAS,
omeprazol e insulina. Esse caso é com-
plicado, a qualidade de vida da pacien-
te torna-se péssima, e o custo do trata-
mento para o sistema é alto.

Pensando nisso, resolvemos abrir
um ambulatório de nutrição para os pa-
cientes com obesidade, mesmo que a di-
abetes ainda não esteja instalada. Toda
a equipe passou a incentivar a modifica-
ção no estilo de vida desses pacientes,
com uma alimentação saudável, a práti-
ca de atividade física e um pouco de ori-
entação para o combate ao estresse.

A equipe é composta por uma
nutricionista, uma psicóloga, uma pro-
fessora de educação física e enfermei-
ras. Além do atendimento individualiza-
do, passamos a desenvolver atividades
paralelas, como treinamento para os
profissionais da saúde. Em Varginha, to-
dos os profissionais que trabalham na
rede pública passaram a ter uni olhar di-
ferenciado em relação à questão da
obesidade. O auxiliar que acompanha o
desenvolvimento da criança e que faz a
pré-consulta na ginecologia também
tem esse olhar.

Foi muito debatido aqui o direito de
tratar o paciente obeso, a fim de saber
se a responsabilidade seria do nutri-
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cionista, do endocrinologista, do
nutrólogo ou do clínico geral. Acredito
que esse não seja um direito de cada
um, mas um dever de todos os profis-
sionais da saúde.

Como atividades paralelas, criamos
as oficinas terapêuticas - coordenadas
pela psicóloga - onde os pacientes con-
feccionam tapetes, colares e cachecóis
de tricô. Eles passaram a vender os pro-
dutos, melhorando sua renda familiar,
sua qualidade de vida e a auto-estima.
Temos também oficinas de artesanato.
Uma auxiliar de enfermagem da equi-
pe usou a sala de espera da consulta
nutricional para ensinar artesanato com
palha de milho. A idéia é fazer peque-
nos presépios com palha de milho e
vender no final do ano.

Em parceria com as Secretarias de
Saúde e de Esporte, oferecemos tam-
bém hidroginástica aos pacientes. A Se-
cretaria de Esporte da cidade utiliza a
área de lazer de uma empresa que não
existe mais. Ela arrendou a área de lazer,
que era dos funcionários, criou equipes
para dar aulas de natação e emprestou
a piscina para nossos pacientes.

Temos hoje 120 pacientes do pro-
grama fazendo hidroginástica. É impor-
tante dizer que muitos deles nunca ha-
viam colocado uma roupa de banho
nem entrado em uma piscina. Como
agora está fazendo muito frio, alugaram
a piscina aquecida da Apae para que
pudéssemos dar continuação a essa ati-
vidade.

Temos também as oficinas educa-
tivas, com teatros educativos para cri-
anças e pais. Organizamos palestras nas
salas de espera do médico, do
nutricionista e, principalmente, do gine-
cologista. Em geral, essas palestras são
feitas por estagiários de nutrição. As
gestantes de Varginha são muito bem

orientadas para uma alimentação sau-
dável. Fazemos reuniões mensais com
sorteios de brindes. Na confraternização
do final do ano, fizemos sorteios de ces-
tas de frutas e servimos frutas e sucos.
É uma forma de valorizar a boa alimen-
tação.

Dos 245 pacientes não diabéticos
que procuraram o programa, 170 deles
apresentaram perda de peso. O custo
foi baixo, porque usamos uma estrutu-
ra que já existia e profissionais que já
existiam. Na realidade, gastamos mui-
to pouco com isso.

Os números significam muito. Pos-
so citar nomes também: o Ronan é um
garoto que brigava demais e tinha séri-
os problemas na escola. Hoje ele está
muito bem. A Zuleika, depois de perder
30 kg, conseguiu voltar a trabalhar, por-
que melhorou o problema que tinha nos
joelhos. Hoje está namorando e vai-se
casar. A Flausina perdeu 30 kg e está
muito bem. Estamos tratando de sua
netinha também. O sr. Oliveira foi obe-
so por mais de dez anos e, sem a utili-
zação de medicamentos, perdeu 50 kg.
Mesmo tendo emagrecido, parado de
fumar e feito hidroginástica, ele faleceu,
porque o comprometimento cardiovas-
cular era muito grande.

Cabe atentar para o fato de que,
quanto maior o número de anos que a
pessoa permanece obesa, maior o com-
prometimento cardiovascular.

Encerro minha exposição com uma
frase de Madre Teresa de Calcutá: "Por
vezes, sentimos que somos uma gota de
água no mar, mas o mar seria menor se
lhe faltasse uma gota". Costumo pen-
sar que 170 pacientes não fariam mui-
ta diferença nos milhões de obesos que
estão no mundo, mas tenho certeza de
que, pelo menos para essas 170 pes-
soas, fizemos toda a diferença.
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Há muito venho falando da ne-
cessidade de se discutir a obesidade
em nossos fóruns e encontros técni-
cos. Abordarei a experiência desen-
volvida em Uberlândia, pela Casa
Maria de Nazaré, uma instituição in-
fantil que atende a 120 crianças com
idade entre um e seis anos. Ela per-
tence a uma ONG, recebe subsídio
da prefeitura e tem convênio com
instituições de nível universitário
de Uberlândia. Assim sendo, há vá-
rias áreas de atuação por meio de
estágios.

A meta do trabalho na área de
nutrição foi a introdução de hábitos
alimentares saudáveis por meio do
aprender a gostar de comer uma
ampla variedade de alimentos, ten-
do como objetivo geral a prevenção
de doenças e a contribuição para a
qualidade de vida. Portanto, o traba-
lho desenvolvido na instituição é
principalmente preventivo.

Os objetivos específicos são: me-
lhorar a alimentação e a nutrição das
crianças; contribuir na formação de
bons hábitos alimentares, fazendo a
criança gostar de se alimentar e de
experimentar alimentos novos. Esse
é um ponto fundamental, pois a cri-
ança precisa gostar de comer, uma
vez que esse é um ato extremamen-
te prazeroso. Comer bem e de for-
ma saudável também deve ser um
ato prazeroso. Além disso, outro ob-
jetivo é formar professores e funci-
onários na prática de uma alimen-
tação saudável. Isso quer dizer que
toda a equipe da instituição foi en-
volvida no processo.

Esse não é um projeto da nutri-
ção, mas da Casa Maria de Nazaré,
do qual todos participam: não so-
mente as merendeiras, as responsá-
veis pela elaboração do alimento,
mas também as professoras, os au-
xiliares, os profissionais de nível su-
perior, todos os estagiários, indepen-

dentemente da área em que atuem,
a coordenação, e mesmo os auxilia-
res gerais, o pessoal da limpeza e os
demais profissionais. Todos foram en-
volvidos no projeto.

Trabalhamos em quatro linhas
básicas. A primeira é a melhoria da
qualidade nutricional e higiênico-sa-
nitária dos alimentos servidos. Nessa
área, trabalhamos tanto com mani-
puladores de alimentos como com
qualquer outro indivíduo da institui-
ção que tivesse contato com a comi-
da, inclusive as crianças, introduzin-
do, por exemplo, a higienização das
mãos antes das refeições.

Trouxe, propositadamente, o
exemplo de um hábito simples que,
entretanto, apresentou problema na
implantação. Felizmente, a solução
também foi simples. Fato é que, com
120 crianças lavando as mãos, o sa-
bonete sempre sumia da pia. Então,
colocamos o sabonete dentro de
uma redinha, que desenvolvemos pa-
ra mantê-lo na pia. Com os mani-
puladores de alimento, vários traba-
lhos foram e continuam sendo feitos,
tanto em termos de treinamento
como de reciclagem; para isso tive-
mos a colaboração importante da Vi-
gilância Sanitária do município.

Um dos trabalhos feitos por nos-
sos pacientes é o swab de adornos.
Como os funcionários insistiam em
usar alianças de casamento, brincos
e outros adornos, fizemos um swab
para verificar a presença de microor-
ganismos neles. Também elabora-
mos o Manual de Manipuladores de
Alimentos, que, como todo o traba-
lho, foi feito em conjunto. Da elabo-
ração do manual, participaram os
manipuladores e a própria coorde-
nação da casa. Ele não foi algo im-
posto pelo nutricionista ou estagiá-
rio de nutrição ao manipulador, mas
feito por meio de um processo
participativo, de modo que pôde se

tornar, imediatamente, algo práti-
co, fazendo com que o que consi-
derávamos ideal no preparo dos
alimentos saísse do papel e aconte-
cesse no dia-a-dia.

Também trabalhamos no contro-
le da temperatura dos alimentos, pro-
cesso muito simples, que vai desde o
recebimento do alimento - no caso de
alimentos congelados ou resfriados -
até a oferta do alimento às crian-
ças. Todas as etapas são elabora-
das. Também nos preocupamos
com a qualidade nutricional da ali-
mentação servida.

Antes da implantação do proje-
to, tínhamos um diagnóstico, feito
durante uma tese de doutorado, so-
bre o consumo alimentar das crian-
ças na instituição e no domicílio que
nos possibilitou melhorar a qualida-
de nutricional. Atualmente atende-
mos de 60% a 75% das necessidades
das crianças na instituição, visto que
elas permanecem lá em período in-
tegral: chegam às 7h30 e vão embo-
ra ás 17h30.

Apesar disso, não oferecemos to-
dos os nutrientes. Sabemos que o
consumo de cálcio no domicílio é ex-
tremamente alto, então a adequação
de cálcio feita na instituição foi me-
nor. O consumo de ferro no domicí-
lio é baixo, então aumentamos a
quantidade de ferro oferecida na ins-
tituição. Fizemos um trabalho levan-
do em consideração os hábitos ali-
mentares da criança no domicílio.

Algumas questões são básicas na
alimentação e são discutidas constan-
temente, principalmente pelas pro-
fessoras, que estão junto com as cri-
anças no ato da refeição. As profes-
soras são orientadas a nunca trans-
formar a refeição em um momento
de estresse e de tortura. Temos que
ensinar a criança a comer, e não
obrigá-la a comer. Todos nós rejeita-
mos alguns alimentos. Alguém aqui
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talvez não goste de jiló ou de beringela.
Por que insistir se a criança come outros
alimentos? Ensinamos, mostramos, permi-
timos que a criança tenha direito à esco-
lha, mas não a obrigamos.

É preciso aceitar os gostos e as prefe-
rências individuais, nunca julgar a criança
pelo seu gosto ou preferência. Isso não
deve ser feito somente no que se refere à
alimentação, mas a todos os seus hábitos,
a tudo o que ela escolhe, a todas as suas
opções. Comer deve ser prazeroso. A ali-
mentação infantil tem que ser um ato
prazeroso. O nutricionista, ou qualquer ou-
tro profissional que trabalhe com essa
questão, tem que se lembrar disso. Nossa
prioridade é o estado nutricional da crian-
ça, prevenindo a obesidade e a desnutri-
ção e tratando-as quando já instaladas.
Mas tudo isso deve ser feito de forma
prazerosa.

É fundamental ensinar a criança a co-
mer, sempre estimulando-a. Provar o ali-
mento várias vezes é essencial para apren-
der a comer. Ninguém aprende a comer na
primeira vez. Queremos evitar que as cri-
anças tenham o comportamento dos adul-
tos. Quando oferecemos um alimento
novo a um adulto, ele diz que não gosta,
mesmo que nunca tenha provado. É uma
forma de prevenção.

Com as crianças, trabalhamos da se-
guinte forma: oferecemos o alimento; mes-
mo que ela tenha a impressão de que não
gosta ou ache que, porque não come o ali-
mento em casa, talvez ele não seja gosto-
so, insistimos, simulamos, oferecemos o
alimento de forma diferente, para que a
criança passe a gostar dele. Por isso, o ofe-
recemos várias vezes. Uma primeira rejei-
ção a um alimento não significa que a cri-
ança não tenha gostado dele. O paladar
sempre é adquirido lenta e gradati-
vamente.

As crianças até três anos recebem em
torno de quatro refeições por dia. O café
da manhã é oferecido somente para as cri-
anças que não tomaram o café da manhã
em casa. As crianças do Maternal 1 não re-

cebem café da manhã, porque todas fa-
zem o desjejum no domicílio. Nosso tra-
balho funciona em conjunto com a ali-
mentação feita no domicílio por cada cri-
ança.

A colação é oferecida às crianças me-
nores. As crianças de três a seis anos rece-
bem três refeições. A maioria das institui-
ções de educação infantil oferece quatro
refeições para essa faixa etária, mas perce-
bemos que o almoço, o lanche e o jantar
tinham um intervalo de, no máximo, 2 ho-
ras entre um e outro, ou seja, estávamos es-
timulando uma superalimentação, e as cri-
anças não comiam adequadamente,
priorizando o lanche em detrimento do al-
moço e do jantar. Então, retiramos o lan-
che da tarde. Oferecemos o almoço em tor-
no de 11h30 e 12 horas e o jantar, em tor-
no de 16h30. Instituímos o auto-serviço. Os
alimentos ficam no centro da mesa, e as
próprias crianças se servem. Instituimos o
auto-serviço a partir dos três anos e meio,
e hoje até as crianças menores o utilizam.

Isso melhorou o consumo de alguns ali-
mentos, principalmente feijão, legumes e
verduras, porque as crianças têm a opção
de avaliar a quantidade de alimento que de-
sejam ingerir. Além disso, reduziu desper-
dícios. Alguns podem alegar que as crian-
ças costumam derrubar alimentos. Elas
aprenderão. O auto-serviço estimulará a co-
ordenação motora da criança, seu desenvol-
vimento e a capacidade de calcular a quan-
tidade de alimentos. Como a criança gosta
de brincar, isso também estimulou o lado
prazeroso da alimentação. Ninguém gosta
de receber um prato pronto, o mais gosto-
so é nos servirmos e repetirmos o que ti-
vermos vontade.

As crianças menores são ajudadas por
professoras, mas também têm acesso dire-
to ao alimento. A cor dos alimentos e a
montagem do prato são importantes. As
crianças dos Jardins 1 e 2 participam da
montagem da mesa. Isso é muito importan-
te, porque entra a questão da matemática:
quantos pratos, quantas facas, quantas co-
lheres e quantos garfos deverão ser coloca-
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dos sobre a mesa? Tudo isso é trabalhado
nesse momento. No projeto de nutrição,
a pedagogia interage constantemente.
Trabalhamos outras questões além da ali-
mentação.

O que devemos evitar na alimentação
infantil? Tudo o que não consideramos sau-
dável para uma criança. Isso não quer di-
zer que somos radicalmente contra o con-
sumo de guloseimas ou frituras. Sabemos
que, em seu domicílio, a criança recebe es-
ses alimentos, às vezes, em uma freqüên-
cia maior que a desejada. Como a institui-
ção tem a função de educar, não oferece-
mos, de forma nenhuma, esses alimentos.

Existem alguns problemas. A institui-
ção é uma organização não-governamen-
tal, que recebe subsídios e doações. Enfren-
tamos dificuldades com o tipo de alimento
que nos é doado. Já devolvemos suco artifi-
cial e amido de milho que foi enviado em
quantidades imensas. O fato de recebermos
esses alimentos como subsídio não consti-
tui motivo para as crianças os consumirem.

Estamos enfrentando um problema sé-
rio: recebemos mensalmente uma quanti-
dade alta de manteiga para as crianças pas-
sarem no pão. Conforme nossa avaliação,
esse alimento é inadequado, não apenas
pelo teor de colesterol - a quantidade que
a criança comeria é pequena, ou seja, cer-
ca de 3 g diárias - mas também sob o pon-
to de vista da educação nutricional. Se ofe-
recermos manteiga à criança, mostraremos
a ela e a seus familiares que esse alimento
pode ou deve ser introduzido diariamente
em sua alimentação. E isso vai contra a
nossa crença do que seja uma alimentação
saudável. Esse problema é grave, porque
esse alimento, apesar de ser enviado pela
prefeitura, não é oferecido às crianças.

Nas ocasiões especiais, oferecemos, da
mesma forma, alimentos saudáveis, subs-
tituindo refrigerantes por sucos, frituras
por pão com patê - feito no próprio local
-, sanduíches naturais, pão com carne mo-
ída. As crianças adoram.

Outra linha básica importantíssima é a
educação alimentar de funcionários, crian-

ças e pais. Durante a Copa do Mundo, tra-
balhamos a questão dos países: receitas de
diversas partes do mundo foram apresenta-
das às crianças e discutidas. Nessa ativida-
de, também se trabalhada a alfabetização,
já que as receitas são digitadas ou escritas
manualmente em letra de forma. Anexamos
uma figura, a fim de que a criança ligue o
alimento à palavra.

É muito comum fazermos degustação
em sala de aula. Ao introduzirmos um ali-
mento novo, não sabemos se as crianças vão
gostar, se ele terá boa aceitação. No momen-
to anterior à refeição, levamos um pouco
desse alimento para a sala, conversamos um
pouco sobre ele e o oferecemos às crianças.

O sistema de vigilância nutricional é ou-
tro ponto de grande importância. Ele é feito
não só com crianças, mas também com fun-
cionários. À medida que envolvemos o funci-
onário, temos maior possibilidade de ele ade-
rir ao projeto e participar mais ativamente.

As crianças e os funcionários são pesa-
dos e medidos quatro vezes ao ano. Implan-
tamos também o gráfico individual de cres-
cimento e sempre comparamos os resulta-
dos. Temos casos de obesidade, sim. Eles são
trabalhados de forma individual. Mas ainda
convivemos com a desnutrição. O principal
problema que encontramos ainda é a des-
nutrição crônica. Provavelmente, muitos de-
vem saber que a desnutrição crônica na in-
fância aumenta muito o risco de obesidade
e de doenças crônicas degenerativas na vida
adulta. Trabalhamos as duas questões, por-
que pensamos que prevenir ou tratar a des-
nutrição crônica da forma mais rápida pos-
sível significa prevenir a obesidade e doen-
ças no futuro.

A última linha básica é a formação de
funcionários em nutrição. Os resultados são
vários, mas se destacam os seguintes: mai-
or consciência na escolha dos alimentos,
melhora na qualidade higiênico-sanitária,
melhora na aceitação de alimentos como
frutas, verduras e legumes, participação ativa
das crianças e dos funcionários em todos os
processos e melhora no estado nutricional
de crianças e funcionários.

-
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Estamos situados na Coordena-
ção de Hipertensão e Diabetes, na
Gerência de Normalização da Saúde,
na Superintendência de Atenção à
Saúde, na Secretaria de Saúde.

Para começarmos a nossa discus-
são, trouxe o conceito de saúde da
OMS, que diz respeito a todos os fa-
tores envolvidos com a saúde. Sabe-
mos que, para alcançar saúde com o
indivíduo, com a família ou com a
comunidade, precisamos pensar em
todos os fatores relacionados à saú-
de - fatores econômicos, sociais, cul-
turais, nutricionais, psicológicos, po-
líticos, biológicos, comportamentais,
ocupacionais e ambientais. É impor-
tante dizer que a carga de cada fa-
tor e a interação entre eles são de-
terminadas e fundamentadas com o
tempo. Em diferentes tempos, tere-
mos uma carga diferente de cada um
desses fatores.

Além disso, vivemos em um ce-
nário pós-moderno, e a pós-moder-
nidade apresenta características espe-
cificas. Primeiro, o mundo pós-mo-
derno é marcado pelo tempo. Nin-
guém tem tempo, hoje em dia, para
fazer atividade física, para se alimen-
tar direito, para desenvolver ações es-
pecíficas para o próprio benefício. A
característica do tempo é fundamen-
tal. Segundo, o mundo pós-moderno
é marcado pela realização instantâ-
nea do desejo. Quero ser feliz ago-
ra, não importando sê-lo hoje ou
amanhã; o agora é que importa. Ter-
ceiro, a perfeição vale mais que o
conteúdo. A perfeição externa vale
mais que o valor interno de cada ser
humano. Quarto, o corpo não pode
mostrar as marcas do tempo. Em
conseqüência, vemos um sofrimento
psíquico intenso do sujeito contem-
porâneo, que parece estar demons-
trado no corpo. Além disso, vemos,

na pós-modernidade, a valorização
do ter, e não do ser, ser humano.

Hoje, a população não tem espa-
ço para falar da angústia gerada por
todas essas características da pós-
modernidade. Podemos diagnosticar
que o corpo é o lugar onde todas as
formas de repressão acabam sendo
registradas e é a única prova da nos-
sa existência. Nos dias de hoje, na
pós-modernidade, adoecer significa
ser visto pelo olhar do outro. Junto
a isso, vivemos três momentos de
transição importantes: um momento
de transição epidemiológica, um mo-
mento de transição demográfica e
um momento de transição nutri-
cional.

No primeiro momento, de tran-
sição epidemiológica, vemos a dimi-
nuição das doenças infectoparasi-
tárias e o aumento das doenças
cardiovasculares. No segundo mo-
mento, de transição demográfica,
percebemos a diminuição da taxa de
natalidade e o aumento do envelhe-
cimento populacional. Junto a isso,
podemos perceber todos os fatores
de risco envolvidos com as doenças
crônicas não transmissíveis. No Esta-
do de Minas Gerais, no sistema
Hiperdia, com 341 mil pacientes ca-
dastrados em 2005, a prevalência dos
fatores de risco, após limpeza do
banco de dados, é de aproximada-
mente 42,2% referentes à obesidade;
18,77%, ao tabagismo; 42,5%, ao
sedentarismo; e em relação à faixa
etária, como um componente no fa-
tor biológico, temos 90% da popu-
lação acima de 40 anos.

Se observarmos um gráfico que
mostra os dois fatores de risco, o
sedentarismo e o sobrepeso, por pa-
tologia, [e mais] a hipertensão, o di-
abetes tipo 1 e 2, e a hipertensão
com diabetes, percebemos que todos

esses fatores caminham praticamen-
te juntos nos pacientes. Podemos,
então, discutir a influência desses fa-
tores de risco em algumas causas de
morte, como infarto, AVC ou câncer.
O estilo de vida é fundamental para
a ocorrência desses agravos.

Além disso, podemos perceber
que, em Minas Gerais, diferentemen-
te de outras regiões do Brasil, há
uma alta proporção de mortes por
doenças do aparelho circulatório, e a
grande maioria está relacionada com
a questão da pós-modernidade, do
sedentarismo e do sobrepeso. Isso
gera custo para o sistema. Um estu-
do feito por Inês Lessa mostrou que,
no Brasil, são cerca de 1,15 milhão
de internações por doenças
cardiovasculares, gerando um custo
total de R$ 475 milhões no ano de
1998. Há, também, várias complica-
ções que são decorrentes dessas prin-
cipais patologias - hipertensão e di-
abetes -, como a doença renal.

Temos hoje, no Estado, cerca de
28 mil pacientes cadastrados e iden-
tificados. Esses pacientes geram um
custo médio mensal de R$ 1,5 mil.
Reflitam, com o Estado, quanto é
gasto apenas com uma patologia. É
certo que essa é a patologia, o agra-
vo que mais consome recursos públi-
cos. Mas conseguiríamos prevenir es-
sas patologias com uma assistência
adequada e um enfoque na questão
da prevenção. Nosso grande objeti-
vo é atuar antes que a patologia seja
diagnosticada, com dieta saudável,
peso adequado e atividade física su-
pervisionada.

O projeto Agita Minas é uma
proposta da Secretaria de Estado de
Saúde que visa a incrementar o co-
nhecimento e o envolvimento da so-
ciedade com relação aos benefícios
da atividade física e da adoção de
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hábitos saudáveis de vida, para proteção,
promoção e especialmente para prevenção
e tratamento das doenças crônicas não
transmissíveis.

Por que o Agita Minas? Já falamos an-
teriormente sobre suas justificativas, mas,
além do que ja dissemos, 80% da popula-
ção vive em área urbana, e 70% dessa po-
pulação que vive em área urbana tem há-
bitos inadequados de vida, hábitos seden-
tários, que geram inatividade e, como con-
seqüência, obesidade, doenças e agravos
não transmissíveis.

Quanto ao público-alvo, nosso primei-
ro enfoque são os escolares, as crianças e
os adolescentes; segundo, os portadores de
doenças crônicas; terceiro, os trabalhado-
res; e, por último, os idosos. Acreditamos
que, quando enfatizamos nossas ações com
os escolares, podemos ter como resultado
a alteração de todas as condições das pa-
tologias crônicas em outros públicos.

Qual é a proposta do Agita Minas? Que
os indivíduos sedentários passem a ser um
pouco ativos e, posteriormente, passem a
ser regularmente ativos; que os regularmen-
te ativos passem a ser muito ativos; e, fi-
nalmente, que os muito ativos mantenham
esse nível de atividade física.

Um pouco já ajuda muito. Se deixamos
de ser sedentários para ser um pouco ati-
vos, diminuímos em 40% o risco de morta-
lidade por doenças cardiovasculares. Esse
estudo é muito interessante, pois mostra o
risco relativo de se ter AVC, com os passos
usuais da caminhada. Isso é, podemos di-
minuir significativamente o risco relativo
de desenvolver AVC quando desenvolve-
mos atividade física.

O Agita Minas recomenda que todo ci-
dadão deve realizar, pelo menos, 30 minu-
tos de atividade física por dia, por cinco ou
mais dias na semana, e, se possível, sem-
pre em intensidade moderada ou leve, de
forma contínua ou acumulada.

Não só o Agita Minas, mas também o
CDC, grande centro de pesquisa de Atlanta

que promove ações em parceria com a Or-
ganização Mundial de Saúde, preconiza
isso. Alteramos, então, a prescrição da ati-
vidade física que, anteriormente, era feita
três vezes por semana para essa recomen-
dação.

Quem são os parceiros do Agita Minas
atualmente? Temos uma resolução publi-
cada na Secretaria de Estado de Saúde que
contém os seguintes parceiros: a Secreta-
ria de Educação, a de Desenvolvimento So-
cial e Esportes, a UFMG, o Coseme, a Pre-
feitura Municipal de Belo Horizonte, o Sesc,
o Sesi, o Sest, o Senat, a Sociedade Brasi-
leira de Diabetes, a Sociedade Mineira de
Cardiologia, a Sociedade Mineira de Pedi-
atria, a Abeso, o Cref, o Crefito e a Associ-
ação Mineira de Fisioterapia.

Se formos pensar na área de abran-
gência do PSF, podemos identificar o nú-
mero correto de pessoas e as principais pa-
tologias. Os hipertensos podem ser identi-
ficados por estratificação de risco. E as pes-
soas que não são hipertensas na família
ajudam a desenvolver a promoção da saú-
de, objetivando a mudança no estilo de
vida. Nosso principal enfoque assistencial,
com nossos protocolos e diretrizes clínicas
do Estado de Minas Gerais, é o fluxogra-
ma da mudança do estilo de vida,
priorizando o indivíduo ativo, com ativida-
de física supervisionada, por meio de vita-
minas, de alimentação saudável e de dimi-
nuição dos fatores de risco. Para conseguir-
mos trabalhar nessa mesma área de
abrangência com os pacientes de baixo,
médio, alto e muito alto riscos, com a pro-
moção da saúde e da mudança do estilo
de vida, é fundamental visualizar e diagnos-
ticar nossos atores sociais, para que pos-
sam contribuir para nossas ações.

Fizemos muitas parcerias no Estado e
desenvolvemos algumas ações precisas, que
podem ser aperfeiçoadas com ações efeti-
vas por meio das escolas, dos clubes, das
unidades básicas de saúde, das Igrejas,
das Secretarias Municipais de Esporte,
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Cultura, Planejamento, Assistência Social,
Educação e do programa Agita Minas.

Para alcançarmos esse nível de preven-
ção, imaginamos a intersetorialidade, bus-
cando os atores sociais para atingirmos o
objetivo de mudança do estilo de vida na
população. Sabemos que, estimulando a
intersetorialidade, podemos ter, como con-
seqüência, a melhor resolubilidade do SUS,
melhorando sua integralidade, buscando
assim a responsabilização do cuidado, a au-
tonomia não só para esses pacientes, mas
também para toda a população, fortalecen-
do o vinculo do usuário no sistema.

O programa Agita Minas estimula to-
das as regionais de saúde do Estado, as
27 GRS5, para o desenvolvimento de
ações. Várias ações e atividades estão
sendo realizadas, como as do Dia Mun-
dial de Prevenção do Diabetes, comemo-
rado ano passado.

No Dia Mundial de Prevenção do Dia-
betes, distribuímos, em todo o Estado,
248.350 fo/ders do Agita Minas, além de
43,8 mil cartazes. Recebemos, dos 70 mu-
nicípios, os relatórios. A Secretaria de Esta-
do de Saúde tem como objetivo publicar as
experiências exitosas, principalmente dos
municípios que entraram em contato com
a coordenação e enviaram o resumo do de-
senvolvimento das ações. Os municípios de
Sem-Peixe, Urucânia, Dores de Guanhães e
Canaá, por exemplo, desenvolvem ações
do Agita Minas que visam ao alimento
do nível de atividade física da população
e, conseqüentemente, à diminuição de fa-
tores de risco.

Entre as ações efetivas do Agita Minas
que registramos até o momento, ressalta-
se a elaboração da resolução, com a par-
ceria efetiva dos 17 parceiros citados. Ade-
mais, contamos com a adesão de 352 mu-
nicípios para a rede de informações do pro-
grama. Todos os municípios do Estado fo-
ram convidados. Os 352 municípios aderi-
ram a essa rede de informações.

Trouxe aqui alguns pontos para pensar-
mos os espaços públicos em que poderão

ser desenvolvidos os hábitos saudáveis de
vida e desenvolvidas as atividades físicas.
Nos 352 municípios, temos 828 praças, 120
parques, 106 pistas de caminhada, 30
ciclovias, 735 quadras poliesportivas. Pode-
mos, então, direcionar nossas ações para
esses espaços públicos a fim de efetivar o
programa Agita Minas.

Como proposta para o futuro, esta-
mos estimulando nossos parceiros a levar
adiante a idéia da adoção de uma praça
para conquistar a saúde. O que significa
a adoção de uma praça? A idéia é que,
em cada praça pública, haja profissio-
nais que possam trabalhar com a ativi-
dade física e com a promoção de hábi-
tos saudáveis de vida.

Trouxe, ainda, o custo de manutenção
desse projeto. Para mantermos os profissi-
onais desenvolvendo essas ações, precisarí-
amos de R$ 73.125. Trata-se de um valor
muito baixo se pensarmos que só a doença
renal, em todo o Estado, absorve cerca de
R$ 508 milhões. Podemos, então, imaginar
a relação custo-benefício.

Como a proposta "Adote uma Praça"
pode ser desenvolvida? O objetivo é estimu-
lar empresas privadas, que podem ser par-
ceiras do Agita. Além disso, pretende-se
patrocinar os profissionais, a fim de que
eles, em parceria com as unidades bási-
cas de saúde, desenvolvam ações efetivas.
Destarte, a população poderá encontrar,
no local público, nas praças, profissionais
capacitados para desenvolver esse tipo de
atividade.

É importante dizer que as ações do Agi-
ta Minas têm sido feitas de maneira pontu-
al. Para o segundo semestre, objetivamos
desenvolver ações efetivas, como esse pro-
jeto. Estamos buscando a consolidação das
parcerias citadas anteriormente. Não
objetivamos apenas a questão da saúde,
mas imaginamos que, com cultura, lazer,
outras propostas e com saúde, mudaremos
o perfil da assistência à saúde e consegui-
remos uma melhora da qualidade de vida
da população.

O Agita Minas
recomenda que
todo cidadão (IC\L

realizar, pclr

menos, 30
minutos
atividade tísica
por dia, por
OU mais dias na
SCII1 ri Ii l.

98 Fórum Técnico/AIMG Julho 2006



Programa
AU' T!Jr

41 Recen lemen te, no II Congresso Pan-

1 erican para a Pri.imoço de Frutas,

.cgunies e \.'irduras, cm iMendoza, na

todos os países da América Latina

rica Central elegeram o programa 5

DLI kW11110 O program a-modelo para

si itit nitr	: issuni	FT

Ricardo da Cruz

Gestor do Insttuto
Brasileiro de Orientação
Alimentar e executivo do
programa 5 ao Da



A logomarca do programa no
Brasil foi criada pelo Instituto Nacio-
nal do Câncer, na Califórnia. Atual-
mente, o programa está presente em
40 diferentes nações. Sempre o ad-
miramos e sonhamos com a possibi-
lidade de trazê-lo para o Brasil. Hoje,
a realidade do programa no País,
com suas diferentes frentes, é reco-
nhecida não só na América Latina,
como também na América do Norte.

O programa está alinhado às di-
retrizes da estratégia global de ali-
mentação e atividade física, e uma
delas, como todos sabem, é o au-
mento do consumo de frutas, legu-
mes e hortaliças. O programa está
relacionado com as recomendações
da OMS, que sugere a ingestão mí-
nima diária de 400 g de FLV ao dia.
Aliás, essa também é uma das re-
comendações do Ministério da
Saúde. O primeiro passo é: aumen-
te e varie o consumo de frutas, le-
gumes e verduras.

O mundo inteiro descobriu que,
por meio dos alimentos, prevenimos
inúmeras enfermidades. Esse é um
tópico bastante expressivo do progra-
ma 5 ao Dia, e trabalharemos com
maior intensidade, nos próximos
anos, com essa comunicação. De
acordo com as informações da OMS,
câncer, envelhecimento precoce, ar-
trite, doenças do coração, colesterol,
tromboses, prisão de ventre, diabe-
tes e obesidade são enfermidades
que podem ser prevenidas como re-
sultado desse procedimento diário,
ou seja, desse saudável hábito de in-
gerir frutas, legumes e verduras. E
impossível não citar as as conse-
qüências decorrentes dessa realida-
de em várias nações ao redor do
mundo. Cada vez mais, nós vamos
preocupar-nos com essa crescente
realidade no Brasil.

O endocrinologista Walmir Cou-
tinho comparou os índices da doen-
ça ao longo dos 20 anos. Ele consta-
tou que o problema da obesidade

explodiu em 58 dos 60 países que re-
presentam mais da metade da popu-
lação mundial. Somente nos Estados
Unidos, 283 mil bebês são grandes de-
mais para as cadeirinhas de automó-
veis, o que é assustador. Estamos fa-
lando da realidade de um país de Pri-
meiro Mundo, mas vocês devem per-
ceber que essa realidade é crescente
e polêmica em nossa nação.

De acordo com o endocrinolo-
gista, nos últimos 30 anos, a alimen-
tação das crianças brasileiras piorou.
Houve um aumento de 400% no
consumo de biscoitos e refrigeran-
tes. O nosso grande problema é o
/obby dos industrializados. Temos
uma luta gigantesca pela frente, por-
que o investimento das empresas
produtoras de industrializados é
muito maior do que o que tem sido
feito para uma ingestão maior de
frutas, legumes e verduras.

Só falamos mal de quem não
gostamos. Se falamos bem de frutas,
legumes e verduras, nossos filhos
também falarão bem e toda a famí-
lia será influenciada. Temos que re-
cuperar o prazer de, diariamente, in-
serir na nossa alimentação frutas, le-
gumes e verduras.

Segundo estimativa da OMS, cer-
ca de 2,7 milhões de vidas seriam sal-
vas anualmente se se adotasse a
ingestão diária mínima de 400 g de
frutas, legumes e verduras. Em países
do Primeiro Mundo, já se fala de 10
a 12 porções ao dia. É uma presun-
ção pensar nesse consumo tendo em
vista que a maior parte dos brasilei-
ros não ingere sequer uma porção di-
ária de frutas, legumes e verduras. Fica
muito mais fácil comunicar às crian-
ças a mensagem de que o plástico é
inteligente e de fácil assimilação.

Segundo dados da OMS de
2004, que hoje já estão ultrapassa-
dos, 80% das enfermidades cardio-
vasculares, 90% dos diabetes e 30%
dos cânceres no mundo são decorren-
tes da ausência de uma alimentação

saudável e de uma vida ativa. O Insti-
tuto Nacional de Câncer - Inca - tra-
balha muito essas informações.

Dados veiculados pelo Inca no
jornal A Tribuna, do Espírito Santo,
mostraram altos índices de obesida-
de ou pré-obesidade na população
com mais de 18 anos naquele esta-
do. Quando fiz uma palestra em Vi-
tória, os capixabas não gostaram de
saber que estão acima do peso. Em
Belo Horizonte, 38,9% da população
acima de 18 anos é composta por
obesos ou pré-obesos, ou seja, está
acima do peso. Esses dados são cres-
centes em todos os estados brasilei-
ros. Daí a importância do programa
5 ao Dia ter chegado ao Brasil com
essa comunicação diferenciada, esti-
mulando um maior consumo de fru-
tas, legumes e verduras.

O programa 5 ao Dia Cores é uma
comunicação brasileira, com a cara do
País. Estamos sugerindo que se mistu-
rem cores no prato. Nos Estados Uni-
dos, há a seguinte expressão: "Faça
um arco-íris no seu prato". Sou gaú-
cho e gosto de carne, mas fico muito
satisfeito ao encontrar de sete a dez
cores de verduras e hortaliças no meu
prato. Essa é uma grande vitória e
conquista. Seria muito bom se todos
os brasileiros começassem a variar e
a aumentar a representatividade de
cores nos seus pratos, que, quanto
mais coloridos, mais saudáveis são.

A sugestão é: no café da manhã,
adicione um alimento de cor roxa,
como ameixa ou uva; no lanche das
9 horas, um da cor laranja, como me-
xerica ou suco de laranja; no almoço,
brinque com a cor verde, que quanto
mais escura, melhor e mais saudável;
no lanche da tarde, insira a cor ver-
melha, como morango, que é show
de bola, mas, por gentileza, não co-
loque creme de leite, só o morango;
à noite, faça a ingestão de alimentos
de cor branca, como couve-flor. Varie
o seu cardápio e acrescente mais co-
res. Essa é uma comunicação comple-

-
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mentar que adotamos no Brasil. Brinque
com as cores dos alimentos. Quanto mais
colorido, mais saudável. Portanto, distribua
frutas, legumes e verduras em todas as suas
refeições.

Este é o nosso site: www.5aodia.com .
br. A nutricionista esportiva Flávia Abdala
responde em tempo integral a todas as de-
mandas dos internautas.

Para qualquer singularidade que você
queira descobrir sobre frutas, legumes, ver-
duras ou hortaliças, há uma comunicação
direta, ou seja, um Iink do Instituto Nacio-
nal do Câncer e da Embrapa Agroindústria
- um dos significativos parceiros do progra-
ma no Brasil -- e dezenas de cardápios que
podem ser inseridos no nosso cotidiano. Bai-
xe todas essas informações, leve-as para sua
casa e faça uma revolução no seu lar, na sua
cozinha. Toda a sua família receberá os efei-
tos positivos desse programa, que é revolu-
cionário.

Citarei três razões por que isso é revo-
lucionário. Primeiro, porque cumpre o per-
fil da responsabilidade social corporativa.
Minas Gerais deve saber que a Unimed Vi-
tória inseriu o programa 5 ao Dia em uma
comunicação destinada aos colaboradores.
Esta semana, realizei uma palestra para os
fornecedores da Unimed Vitória. Em um se-
gundo momento, estaremos fazendo a mes-
ma palestra para os clientes. Quando uma
empresa se insere no programa, recebe o
manual de implementação, a comunicação
diferenciada junto aos seus colaboradores e
o Iink 5 ao Dia no sitie da empresa. Essa é a
nossa idéia. Um fornecedor, um cliente ou um
colaborador pode receber assessoria constan-
te do programa na sua necessidade diária. O
5 ao Dia é um eficiente instrumento para ace-
lerar a implementação da estratégia global
e, conseqüentemente, enriquecer a iniciati-
va da Semana de Alimentação Escolar.

Duas cartilhas estão à disposição no site
do 5 ao Dia. Uma foi elaborada para orien-
tar o professor a trabalhar de forma peda-
gógica com a criança na sala de aula. Essas
cartilhas alcançaram 1,5 milhão de alunos na
rede pública municipal no Estado do Rio de
Janeiro. O Instituto Anries Dias, da Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro, possui dados de deze-

nas de professores que passaram a abordar
esse assuntocom seus alunos em decorrên-
cia das cartilhas. Isso é fantástico. A outra é
alusiva à Semana de Alimentação Escolar e
às mostras dinâmicas da sala de aula. O pro-
fessor pode otimizar essa comunicação para
crianças de diferentes faixas etárias.

Desejamos que a marca 5 ao Dia esteja
na mente dos brasileiros e se torne tão co-
nhecida quanto as marcas das campanhas
de câncer de mama, do Fome Zero e a fa-
vor dos portadores de HIV. Isso não é pre-
sunção tendo em vista que o 5 ao Dia é o
maior programa desse nível nos EUA. Além
disso, desejamos que a criança, quando
olhar para a palma da sua mão, descubra
que, naquele dia, não tomou um suco nem
inseriu uma cor diferente no seu prato e
que precisa vencer essa luta contra os in-
dustrializados.

Essa é uma comunicação dinâmica. Não
adianta orientá-la se, em casa, o pai lhe dá
biscoito recheado, chips, etc. A idéia é que
essa comunicação seja abrangente. Estamos
trabalhando com o cônjuge do colaborador,
realizando workshops, e com os filhos dos
colaboradores, fornecendo sucos exóticos e
saladas alternativas. Nesta semana, criamos
um cardápio junino 5 ao Dia. Um dos se-
tores da empresa foi sorteado e recebeu
um café-da-manhã genuinamente 5 ao Dia
junino, alusivo à festa que comemoramos
no País.

No Rio de Janeiro, o Comitê de Mo-
bilização da Estratégia Global tem promovido
um fantástico trabalho. Estamos avançando
em Manaus e indo para São Paulo. A idéia é
ter um representante em cada estado. Estamos
negociando isso por meio do CRN e, conse-
qüentemente, do CFN, para que consigamos
essa extensão e representatividade do progra-
ma no Brasil.

Fico animado em saber que o Agita Mi-
nas tem 17 parceiros. Esse programa tem um
ano e meio de vida no Brasil e deu um pulo
muito significativo. Peço a todos que se jun-
tem a nós nessa luta. Deveremos nos articular
da melhor maneira possível. Estamos recepti-
vos a toda sorte de propostas e incentivo, para
que, cada vez mais, o programa melhore e su-
pra a expectativa de toda a nossa população.
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Vim do Sul; tenho, portanto, uma for-
ma de expressão um pouquinho diferente.
O trabalho que estamos fazendo em Dois
Irmãos tem alcançado muitas pessoas. Per-
cebemos que o programa está dando fru-
tos e que muitos querem reproduzi-lo. Dois
Irmãos (RS) é uma cidade muito pequena
e tem uma população em torno de 30 mil
habitantes, composta, quase em sua tota-
lidade, de pessoas de origem alemã.

O meu objetivo é apresentar-lhes o pro-
jeto que estamos realizando nessa cidade
desde o ano de 2003, com o Programa de
Alimentação Escolar. Pegando o !ink do
palestrante anterior, sabemos da nossa
responsabilidade em fazer com que essas
crianças se tornem consumidores consci-
entes. Como ele comentou, vivemos sob
a égide do poder da indústria, quer di-
zer, consumimos sem poder escolher o
que está sendo consumido.

Temos que modificar essa situação para
fazer com que o consumidor escolha o que
quer comer. Não podemos simplesmente
aceitar o que a indústria alimentícia impõe.
Esse é um papel bastante importante no
que se refere à alimentação. Precisamos co-
meçar esse trabalho com as crianças, pois
serão os futuros adultos. Portanto, são es-
ses cidadãos quem decidirão; aliás, todos
nós temos que decidir o que comer.

Começamos o projeto em Dois Irmãos,
em 2003, em conseqüência da preocupa-
ção, que todos temos hoje com a transição
nutricional. Verificamos claramente essa re-
alidade, principalmente no Sul, em uma re-
gião de colonização alemã, onde os pratos
são muito gordurosos e calóricos.

O que podemos, consensualmente,
perceber é que a obesidade vem de uma
alimentação errada. Nossa literatura diz
que nossos padrões alimentares estão mui-
to errados, acarretando, assim, problemas
de obesidade crescente na população. Co-
meçamos, então, pesquisando como esta-
va a alimentação das crianças nas nossas
escolas municipais.

Hoje, fala-se muito em educação
nutricional para se combater a obesidade.
Fala-se bastante que temos que educar as
crianças para comerem direito. Então, pro-
curamos saber se o conhecimento das cri-
anças, de alguma forma, trazia-lhes bene-
fícios. Será que ter conhecimento é sufici-
ente para provocar a mudança de hábitos
alimentares? Essa foi uma das perguntas da
nossa pesquisa.

Além disso, no período de diagnóstico,
resolvemos investigar como as crianças se
sentiam em relação a seu corpo, se esta-
vam satisfeitas consigo mesmas. Percebe-
mos que, cada vez mais, não apenas os
adolescentes, mas também as crianças es-
tão insatisfeitas com seu corpo.

Outra questão de diagnóstico foi a ati-
vidade física, relacionada intimamente à obe-
sidade. Elaboramos uma tabela com a evo-
lução do sobrepeso e da obesidade nas es-
colas municipais. Para isso, foram feitas duas
avaliações nutricionais, uma em 2003 e ou-
tra em 2004, por meio das quais percebe-
mos que, em um ano, a prevalência de ris-
co de obesidade nessas crianças cresceu.

O que encontramos com esse diagnós-
tico? De fato, a obesidade relaciona-se a
práticas alimentares erradas, mas não adi-
anta apenas repassar conhecimento às cri-
anças. Na verdade, as crianças obesas têm
muito mais conhecimento que as
eutróficas, ou seja, saber mais não signifi-
ca que haverá mudança da prática alimen-
tar. Continuo a ter as mesmas práticas ali-
mentares, mesmo tendo maior conheci-
mento de nutrição. Simplesmente fazer
com que o professor informe as vitaminas
de determinados alimentos, que a verdura
é mais saudável que um salgado fará dife-
rença ás crianças com sobrepeso? A pesqui-
sa nos mostrou que não. Temos que mu-
dar a prática alimentar, o que não se con-
segue apenas com conhecimento. Esse foi
um dos resultados que a pesquisa apontou.

Em relação à insatisfação corporal, per-
cebemos que as meninas, mesmo quando
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estão com peso normal, querem
emagrecer; e os meninos, na mesma
situação, querem engordar, ficar mais
fortes. Essas crianças têm idade en-
tre oito e dez anos. Houve uma alta
prevalência de insatisfação corporal:
cerca de 70% das crianças disseram
que não estavam satisfeitas com seu
corpo. Quer dizer, a sociedade faz
com que as cnanças engordem - a
maioria dos alimentos que têm à sua
disposição são calóricos - e, ao mes-
mo tempo, exige que as meninas se-
jam magras e os meninos robustos.
Com essas duas contradições, o que
se passa na cabeça das crianças? O
que estamos fazendo com as nossas
crianças? Ressalto: são crianças, não
adolescentes.

Outra coisa que percebemos na
nossa pesquisa sobre insatisfação cor-
poral é que as crianças com maior
insatisfação eram da zona urbana.
Dai concluímos o quanto a mídia faz
com que as crianças incorporem es-
tigmas ou percepções de um corpo
idealizado.

Quanto à atividade física, não
preciso me estender. Com certeza, o
sedentarismo é um dos grandes fa-
tores que levam à obesidade. Esse é
um quadro do qual as prefeituras
não podem fugir, porque terão crian-
ças com esse perfil e com os mesmos
problemas. Então, nossas interven-
ções foram pautadas pelo que verifi-
camos em nossa pesquisa. Percebe-
mos que estamos diante de uma cul-
tura altamente globalizada. Estamos
sempre sendo aculturados no nosso
modo de alimentar.

Não temos muitas alternativas, a
não ser os alimentos industrializados,
aliás, cada vez mais industrializados
e modificados. A produção de ali-
mentos hoje obedece, cada vez mais,
aos interesses capitalistas: o impor-

tante é vender. As crianças gostam de
alimentos industrializados, porque
eles têm sabor. As indústrias se utili-
zam de aditivos químicos para con-
vencer nossas crianças a pedir um sal-
gadinho em vez de uma fruta. Saben-
do que apenas conhecimento não
adiantará nada, resolvemos mexer na
estrutura disso tudo.

Se o problema está na produção
de alimentos, vamos alterar isso. Nos-
so foco foi produzir alimentos que
fugissem desses Iobbies industriais e
oferecê-los às escolas. Inserimos ali-
mentos da agricultura familiar, pra-
ticamente sem nenhum processa-
mento, alimentos naturais, da cultu-
ra dessas crianças, alimentos que não
foram impostos. Começamos a trazer
aqueles alimentos que os pais comi-
am antigamente, produzidos por pe-
quenos agricultores. Essa foi nossa
primeira iniciativa.

A segunda iniciativa foi implan-
tar um horto municipal e hortas nas
escolas, para mostrar que uma ver-
dura aí plantada não possui agro-
tóxico, é totalmente orgânica, produ-
zida como antigamente. Na infância,
eu gostava de comer verduras por-
que elas tinham sabor. Ninguém me
obrigava a isso. Hoje, uma verdura
comprada no mercado não tem gos-
to de nada. Queríamos trazer de vol-
ta o sabor das verduras. O horto mu-
nicipal fez essa revolução. As crian-
ças começaram a comer verduras não
porque tenham sido obrigadas a isso,
mas porque começaram a gostar da
verdura que trouxe seu gosto origi-
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nal, perdido porque a indústria fez
com que elas ficassem híbridas. Ca-
pitalizaram os alimentos que acaba-
ram perdendo totalmente sua origi-
nalidade.

O horto municipal foi feito com
esse objetivo, e, além do gosto, pas-
samos a ter uma variedade de verdu-
ras. O prato das crianças na merenda
escolar hoje é colorido, porque elas
podem escolher o que querem comer.
Se não gostam de uma verdura, têm
outras opções. Outro detalhe é o fres-
cor. Não compramos as verduras do
Ceasa, de um grande distribuidor, sim-
plesmente as colhemos na horta e as
distribuímos nas escolas. Esse também
é um grande diferencial.

Também é muito enriquecedor o
fato de as próprias crianças produzi-
rem essas verduras e saberem que
estão consumindo o que produzi-
ram. A alteração na produção de
alimentos se deu com a inserção da
alimentação integral nas escolas.
Chega de coisa refinada. Comemos
tantas coisas refinadas que acredi-
to que tenhamos perdido muitos
nutrientes do alimento natural. E
isso cria certo preconceito, pois se
tem a idéia de que comer coisa in-
tegral é ruim. As crianças criam
esse preconceito e dizem que não
gostam de arroz integral, de pão
integral, enfim, de nenhum alimen-
to integral.

Vimos que não é assim. As crian-
ças começaram a comer alimentos
integrais sem o preconceito de que
iam comer, por exemplo, arroz inte-
gral. Elas começaram a comer o ar-
roz integral como se fosse um arroz
comum. Começaram a comer cuca
integral, um bolo doce típico do Sul,
bem gorduroso, cheio de farofa, que
transformamos em alimento integral
e ficou muito gostoso.
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Não podemos deixar de considerar que
as crianças comem o que gostam. Quando
se introduz alimento integral na merenda
escolar, devemos considerar que esse ali-
mento precisa ter sabor. Percebemos que
as crianças começaram a comer alimentos
integrais sem perceber. Às vezes, comiam
arroz sem saber que era integral, e nin-
guém reclamava ou dizia que era ruim.
Nós é que temos certo preconceito de que
arroz integral não tem gosto ou que tem
gosto de farelo. Como elas não tinham
esse preconceito, comeram como se fosse
uma comida qualquer.

Quando enfatizamos que têm que co-
mer arroz integral ou salada, as crianças
perguntam por que a professora tenta
convencê-las a comer aquilo, já que é tão
bom. Se salientarmos demais uma questão,
o efeito acaba sendo inverso e elas acabam
não consumindo o alimento.

Outra coisa que queremos, e que ain-
da está muito incipiente em Dois Irmãos, é
a educação adicional. Comecei falando so-
bre isso. Precisamos conscientizar a popu-
lação, principalmente as crianças, a comer
alimentos saudáveis. Muito mais do que
repassar conhecimento, precisamos educar
a criança a ter um hábito alimentar dife-
renciado do que lhe tem sido imposto. Ela
não come salgadinho ou toma refrigeran-
te porque gostaria de comer essas coisas,
mas porque é levada a isso. Ela precisa
crescer com um hábito alimentar ade-
quado, saudável, sem imposições, e es-
colher os bons alimentos no futuro. E a
indústria deve passar a produzir esse tipo
de alimento.

Hoje, como já disse, não escolhemos o
alimento que queremos comer; quem esco-
lhe é a indústria. Precisamos mudar o hábi-
to alimentar das crianças de hoje. São elas
que devem dizer o que querem comer para
que as indústrias comessem a produzir os ali-
mentos que querem consumir. Como? Edu-
cando a criança para um paladar diferenci-
ado, para escolhas diferenciadas.

A última coisa que temos como inter-

venção é o monitoramento anual do esta-
do nutricional das crianças. Todo ano é feita
a avaliação nutricional dos escolares entre
oito e dez anos. Quanto à evolução, já
abordei no início. No ano passado, foi fei-
to esse monitoramento, mas não tenho os
dados. Vamos fazê-lo novamente este ano,
pois é uma forma de avaliar a evolução do
estado nutricional das crianças.

Ressalto que o programa não é de cura
da obesidade ou de redução de seus índi-
ces em um ano, pois não é um projeto de
curto prazo. Queremos que as crianças co-
mecem a ter hábitos diferentes a fim de
que, no futuro, sejam adultos mais saudá-
veis. Como exposto pela manhã, o sistema
de saúde também tem muitos gastos para
curar a obesidade.

A promoção vai além da área de saú-
de, e por isso é intersetorial. Quem deve fa-
zer isso? A educação? Sim, pois estamos fa-
lando de merenda escolar, de educar as cri-
anças para que tenham um hábito alimen-
tar diferenciado, tornando-se adultos sau-
dáveis, e para que o sistema de saúde não
entre no caos. É preciso investir em saúde
para que as crianças se tornem adultos sau-
dáveis por terem aprendido a se alimentar
adequadamente. Elas precisam ainda
aprender a serem consumidores exigentes,
para mudar essa prática comum ainda hoje,
em que a produção impõe o que vamos co-
mer. Devemos começar a decidir o que deve
ser produzido para comermos.

Dispomos de um vídeo sobre o progra-
ma que desenvolvemos em Dois Irmãos. Ele
é um exemplo bem prático, que demons-
tra nossa realidade. Se servir para a reali-
dade de vocês, é um exemplo do que po-
derão implementar em seus municípios,
pois está dando resultados. Não estamos
vendo resultados em termos de diminuição
de níveis de obesidade, mas em termos da
melhora dos hábitos alimentares das nos-
sas crianças, o que, para mim, é muito
bom. Fazer com que essas crianças come-
cem a pensar mais a respeito do que co-
mem, de forma prazerosa, é muito bom.
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PROPOSTAS

apresentadas
pelos participantes

• Legislação e políticas públicas voltadas para
a prevenção da obesidade

1 Proibição de programas de televisão para menores de
dois anos.

2 Estabelecimento do tempo máximo de 30 minutos por
dia para crianças jogarem videogames ou acessarem a
nternet.

3. Transformação em leis, com penalidades severas, das
sugestões do Conselho Nacional de Auto-Regulamenta-
ção Publicitária - Conar,

4. Proposição de lei federal que proíba a venda de alimen-
tos não nutritivos nas escolas e incentive o consumo de
alimentos saudáveis

S. Liberação da Portaria n° 1.075. de 417/2005, que esta-
belece diretrizes para atenção ao paciente portador de
obesidade, e da Portaria n° 390, de 6/7/2005, que re-
gulamenta o tratamento cirúrgico da obesidade mór-
bida. Suspensas desde 14/7/2005, essas portarias tratam
do atendimento e dos procedimentos referentes a ci-
rurgias bariátricas.

6. Apresentação de projeto de lei que determine a reali-
zação da cirurgia de gastroplastia, autorizada pelo SUS,
nos hospitais da rede Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - Fhemig -, os quais passariam pelas mo-
dificações necessárias para atender a essa demanda

7 Criação de lei que disponha sobre a contratação, pelo Esta-
do, de nutricionista para coordenar o programa de me-
renda escolar nos estabelecimentos públicos de ensino.

8. Proibição, nos horários de programas infantis na tevê,
de propaganda de alimentos nocivos à saúde, e
obrigatoriedade de divulgação da importância de uma
dieta alimentar que inclua frutas, sucos, legumes, leite
e derivados, utilizando-se imagens de crianças saudá-
veis, felizes, praticando esporte ou atividade lúdica

9. Obrigatoriedade de envio, pelas equipes do PSF, de no-
tificação às crianças e adolescentes com sobrepeso e obe-
sidade para serem encaminhadas a tratamento.

10. Criação de lei que regulamente a quantidade e quali-
dade das aulas de educação física nas escolas públi-
cas e privadas.

11. Exigência, pelos governos, de uma equipe qualificada
para criação do Consea e garantia de verbas para que
essa equipe desenvolva suas atividades.

12. Proibição de ácidos graxos trans nos produtos alimen-
tícios, assim como de propaganda de alimentos não sau-
dáveis nos meios de comunicação, especialmente os de
grande aceitação pela população infanto-juvenil.

13. Criação de leis que garantam a presença de profissio-
nais nutricionistas, treinadores físicos e psicólogos nas
equipes de Saúde da Família, Saúde em Casa, em pos-
tos de saúde e em escolas, e garantia de verbas para exe-
cução dos projetos.

14. Cumprimento do disposto na lei que recomenda o
nutricionista como coordenador do Sisvan nos muni-
cípios

15. Criação de portaria que limite a quantidade adequada
de sódio, gordura saturada e trans em alimentos indus-
trializados.

16. Criação ou revisão da legislação que diz respeito à
obrigatoriedade das aulas de educação física nas esco-
las, estabelecendo um mínimo de duas aulas semanais
em todos os níveis, desde a educação infantil até o 30
grau.

17. Criação de legislação específica para inserção dos pro-
fissionais de PSE

18. Criação de legislação específica para inserir o profissio-
nal nutricionista nas Secretarias de Educação, para co-
ordenar e supervisionar a merenda escolar e as cantinas
das escolas, e abertura de concurso para ocupação dos
cargos.

19. Implantação de política pública de prevenção e contro-
le da obesidade e melhoria da qualidade de vida para
todas as faixas etárias, particulamerite para crianças, ges-
tantes e idosos.

20. Criação de leis que incentivem e promovam a alimenta-
ção saudável nas escolas públicas e privadas.

21. Efetivação da lei federal que determina a presença de
médico nutrólogo nas equipes de hospitais.
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22. Criação de lei que trate da adequação das cantinas das
escolas da rede pública e privada - do ensino infantil
ao nível superior -. à promoção da alimentação sau-
dável, da capacitação dos donos de cantinas e de
seu assessoramento por nutricionistas.

23. Criação e implantação de políticas que promovam a
disponibilidade de recursos humanos e financeiros para
as estratégias de intervenção contra a obesidade.

24. Divulgação, pela mídia, da legislação existente em re-
lação à cirurgia bariátrica e cumprimento dessa legis-
lação pelo SUS, de forma a validar os direitos do usu-
ário.

25. Garantia, por meio de legislação específica, da presen-
ça de profissional nutricionista nas equipes de PSF e nos
planos de saúde.

26. Estabelecimento, por meio de legislação específica, de
carga horaria adequada para a prática de atividade fí-
sica nas escolas.

27. Inclusão, nos projetos de lei estadual, dos temas segu-
rança alimentar e obesidade, bem como do conceito de
alimentação adequada e direito humano, com base nos
arts, 20 e 30 da Lei 15.982, de 2006.

28 Atualização e aperfeiçoamento da legislação sobre vi-
gilância sanitária no Estado.

29. Garantia, na legislação estadual, de dotações orçamen-
tárias destinadas ao direito humano à alimentação ade-
quada.

30. Criação ou revisão da legislação que estabelece a
obrigatoriedade de, no mínimo, duas aulas semanais
de educação física em todos os níveis escolares, desde
a educação infantil até o terceiro grau.

31. Criação de legislação para regular a propaganda de ali-
mentos não saudáveis, e realização de campanhas, nos
moldes das campanhas antitabagistas, para orientar so-
bre os riscos do uso excessivo desses alimentos.

32. Criação de legislação que garanta o acesso dos paci-
entes obesos mórbidos à cirurgia bariátrica, e oferta de
suplementos nutricionais para esses pacientes.

33. Criação de legislação que revise e monitore os lanches
oferecidos a escolares.

34. Elaboração de leis estaduais para o monitoramento dos
alimentos que são oferecidos ou comercializados nas
cantinas escolares.

• Obesidade infanto-juvenil
35. Obrigatoriedade de informação sobre o baixo valor

nutricinal e o alto valor calórico dos lanches fast food
36 Obrigatoriedade de impressão, nas embalagens dos ali-

mentos vendidos nas lanchonetes de fast food, em lo-
cal visível e com letra tamanho 14, das especificações
nutricionais desses alimentos.

37. Elaboração de uma cartilha de orientação aos consu-
midores, principalmente aos pais, sobre os malefícios
de determinados produtos, e de incentivo à adoção de
uma alimentação saudável, principalmente para crian-
ças e adolescentes.

38 Proibição, no comércio ambulante em carrinhos, da
venda de balas, doces, pipocas e similares em um raio
de 200 m em torno das escolas.

39. Proibição às cantinas escolares de venderem aos alu-
nos produtos prejudiciais à saúde, como balas, carame-
los, pirulitos, doces à base de goma, gomas de mascar,
bebidas alcoólicas, refrescos em pó industrializados, re-
frigerantes, produtos manipulado na escola ou em am-
bientes não credenciado para preparo de alimentos, ali-
mentos com mais de 3sg de gordura em 1 OOsKcal e com
mais de 1160sm9 de sódio em lOOsKcal, alimentos que
contenham corantes, conservantes ou antioxidantes ar-
tificiais, observada a rotulagem nutricional disponível ria
embalagem, alimentos sem rotulagem, sem informação
sobre composição nutricional 'ou prazo de validade (Lei
n° 8 650/2003, do Município de Belo Horizonte,
publicada em 251912003). e incentivo à venda de lanches
saudáveis.

40. Adoção de medidas de restrição ao consumo de refri-
gerantes e de advertência aos consumidores sobre os
riscos para a saúde decorrentes do consumo excessivo
desses produtos.

41. Proibição, nas escolas, de alimentos inadequados à saú-
de (frituras, doces, refrigerantes).

42. Orientação mais eficaz nas escolas, desde a pré-escola,
com vistas à prevenção da obesidade infanto-juvenil e
das patologias a ela associadas.

43. Realização, no início de cada ano letivo, de cursos de
cardápio e manejo adequado da merenda feita nas es-
colas estaduais, tendo em vista a mudança freqüente
das pessoas que preparam essa merenda

44, Obrigatoriedade de aulas práticas de educação física nas
escolas, no mínimo três vezes por semana, durante cerca
de 50 minutos, deforma lúdica, principalmente para as
turmas de 1à a 8a série.

45 Introdução, no ensino fundamental e médio, de uma
disciplina sobre saúde, que trate do desenvolvimento
dos escolares, com conteúdos específicos, adequados às
diferentes idades e voltados para a alimentação saudá-
vel e seus efeitos.

rr.i Substituição da merenda oferecida nas escolas públi-
cas (doces, almoço às 9h30, canjica, frituras, etc.) por
uma merenda saudável, balanceada, embasada na rea-
lidade de saúde dos escolares.

47. Promoção, nas escolas - principalmente nas públicas -
de gincanas sobre alimentos saudáveis, de campeona-

tos de jogos competitivos, e incentivo a caminhadas.
48. Estímulo à realização, pelas escolas, de atividades que

previnam a obesidade na infância.
49. Aproveitamento dos Centros Vocacionais Tecnológicos

- CVTs - como rede de treinamento para profissionais
de saúde e professores da rede municipal e estadual de
ensino.

50. Estabelecimento de convênios com universidades para
a produção do material necessário à educação em nu-
trição e saúde.

51. Criação de curso ou treinamento para pais e familiares
de crianças e adolescentes obesos, para orientá-los so-
bre a forma de lidar com eles, sobretudo no aspecto
afetivo-emocional.

52. Atuação do nutricionista junto às escolas, desenvolven-
do estratégias para a promoção da alimentação saudá-
vel para os alunos e toda a comunidade escolar.
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53. Capacitaçâo de educadores, por nutricionistas, para
multiplicação de conceitos e práticas de alimentação
saudável.

54. Inclusão de aulas de nutrição no planejamento esco-
lar para facilitar a mudança de hábitos da criança.

55. Inclusão, no currículo escolar das crianças, de discipli-
na sobre nutrição e educação nutricional, a ser lecio-
nada por profissionais capacitados e técnicos no assun-
to.

56. Investimento em prevenção de parte dos recursos que
se gastam no tratamento de doenças, adotando-se as
seguintes medidas: montagem de equipes multidisci-
plinares que incluam profissionais de educação física,
psicólogo, nutricionista e médico (pediatra, geriatra ou
clínico geral); incorporação desses profissionais às equi-
pes de PSF; contratação desses profissionais, por meio
de concurso público, pelas Secretarias de Saúde, Edu-
cação, etc; criação de programas esportivo-culturais
dedicados aos jovens e às crianças.

• Obesidade no idoso
57 Instituição da profissão de Técnico de Nível Superior

em Gerontologia - o cuidador do idoso - e seu apro-
veitamento nas equipes de saúde.

58. Implementação das propostas feitas nas Conferências
Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, Assistência
Social, Idosos, Esporte e Lazer sobre qualidade de vida
do idoso, de forma a atuar preventivamente na ques-
tão da obesidade.

59. Obrigatoriedade, nos postos de saúde, convênios e
SUS, em intersetorialidade com o Conselho Municipal
do Idoso, o Conselho Municipal de Assistência Social,
o Conselho Tutelar e outros conselhos e organismos si-
milares, de atendimento a idosos e encaminhamento dos
mesmos para geriatras, gerontólogos e outras áreas
concernentes à atenção social, psicológica, terapia
ocupacional e espiritual.

• Obesidade mórbida
60 Incentivo ã criação de comunidades de intercessão con-

tra obesidade, por meio das Igrejas evangélicas, cató-
licas e cristãs, como grupo de apoio aos obesos mór-
bidos ou não.

61. Realização de concursos para nutricionistas nas GRS.
62 Inclusão, nas equipes de PSF, de profissionais de edu-

cação física.
63. Criação de concursos para premiação das experiências

exitosas nos municípios que conseguiram reduzir a obe-
sidade em todas as faixas etárias.

64. Elevação do valor da remuneração dos profissionais do
SUS para garantir a realização da cirurgia bariátrica aos
portadores de obesidade mórbida.

65 Implementação, com o apoio da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, por meio de sua Comissão de Saúde,
do Consea e de outros organismos similares, das me-
didas para prevenção da obesidade mórbida contidas
no estudo entregue neste fórum técnico

• Obesidade: SUS e
planos de saúde

66. Credenciamento de nutricionistas em planos de saúde,
para facilitar o acompanhamento adequado do pa-
ciente pelo profissional, com vistas a prevenir a
obesidade e as doenças a ela relacionadas.

67. Inclusão, no PSF, de nutricionista, profissional de edu-
cação física e psicológo.

68. Incentivo, por meio de subsídios e apoio técnico, às ex-
periências sobre controle de obesidade já existentes nos
municípios.

69. Inclusão, nos planos de saúde, de profissionais de edu-
cação física, nutrição e psicologia.

70. Atribuição exclusiva ao nutricionista lotado na Atenção
Básica de Saúde da responsabilidade de traduzir e dis-
seminar o conteúdo das guias alimentares e demais in-
formativos nutricionais fornecidas pelo Ministério da Saú-
de aos municípios.

71 Obrigatoriedade de existência, nos quadros do SUS e
dos planos de saúde, de médico nutrólogo para traba-
lhar na prevenção da obesidade e das doenças a ela as-
sociadas.

72 Inclusão, nas equipes de PSF, GRS e outras unidades pro-
motoras de saúde, de profissionais nutricionistas para
orientação às famílias sobre o consumo e o melhor
aproveitamento dos alimentos.

73 Capacitação das equipes do PSF quanto à prevenção e
tratamento da obesidade nos municípios.

74. Obrigação de um plano alimentar para pessoas de bai-
xa renda, ficando o SUS responsável por esclarecer a
população a esse respeito.

75. Associação da educação alimentar ao pré-natal, de
modo a consientizar a mãe acerca da importância da
alimentação do filho.

76, Garantia, ao usuário do SUS, do direito a um plano ali-
mentar personalizado e à educação nutricional individu-
al, que considere a sua realidade.

77. Realização de levantamento, nos ambulatórios da rede
pública de saúde, para verificar demandas por serviços
especializados e a carência de profissionais em nutrição.

78. Criação de centros de referência dotados de equipe
interdisciplinar - nutricionista, educador físico, fisiote-
rapeuta, psicólogo -, para encaminhamento de usuári-
os do SUS e de planos de saúde, objetivando promo-
ção, prevenção e tratamento.

79. Criação, no quadro de especialidades da Unimed, do
médico nutrólogo.

80. Universalização do acesso à atenção nutricional, garan-
tindo, por lei, o número de profissionais tecnicamente
habilitados em Saúde Pública, e monitoramento da efi-
ciência das intervenções.

81. Reavaliação, pelos planos de saúde, do aspecto curativo
hoje priorizado, e inclusão do aspecto preventivo de for-
ma prioritária ou equivalente à do curativo, com equipe
específica de profissionais.

82. Oferta, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de suple-
mentos alimentares aos pacientes submetidos a cirur-
gia bariátrica.
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• Outras propostas
81 Proibição do processo de alavancagem de vendas por

meio de doação de brindes, a exemplo do que fez a
rede Mc Donald's com o chamado Mc Lanche Feliz.

84. Proibição de veiculação, nas emissoras de tevê, de pro-
paganda sobre fast food durante a programação infan-
til, e imediatamente antes e imediatamente depois des-
sa programação

85. Estabelecimento, pelo Ministério Público, de classificação
etária para as propagandas na televisão, principalmente
aquelas referentes a produtos que geram obesidade.

86. Adoção de cuidados para que a publicidade dirigida
ao público infantil não o induza a associar valores po-
sitivos aos lanches fast food e a consumi-los compul-
sivamente.

87. Destinação obrigatória de 20 minutos diários, no ho-
rário nobre da tevê, para programas sobre educação
em saúde.

88. Veiculação, em rádio, TV e jornais, de propagandas vol-
tadas para a necessidade de uma vida saudável, mos-
trando fotos e fatos alarmantes sobre a obesidade,
como forma de alerta à população.

89. Realização, na mídia, de campanhas educativas em fa-
vor da prática de exercícios físicos e de alimentação
saudável.

90. Apoio do Estado a universidades e prefeituras que te-
nham programas institucionais voltados para a preven-
ção, nos diferentes grupos populacionais, das doenças
crônicas não transmissíveis.

91 Apoio a estudos e pesquisas em Minas Gerais, com
gerenciamento de uma agenda planejada, relacionados
á epidemiologia nutricional, à atividade física, à antro-
pometria, ao consumo de macro e micronutrientes.

92 Estabelecimento de parceria entre profissionais de edu-
cação física e nutricionistas, de modo a se instituírem,
nas escolas, hábitos saudáveis de vida.

93. Inclusão, pelo Ministério da Saúde, de fisioterapeutas e
professores de educação física nos programas de pre-
venção e controle da obesidade infanto-juvenil, adulta
e idosa.

94. Criação de horta nas escolas, para garantir alimentos
saudáveis na merenda escolar.

95. Liberação, pelo governo, de verbas para a construção
de praças de esportes, de modo a possibilitar à popu-
lação a prática de exercícios físicos.

96. Empenho dos três níveis do governo, especialmente o
federal, na criação de campanhas sobre a importân-
cia da alimentação saudável. Essa campanha deve-
rá ser sistemática e veiculada nos meios de comu-
nicação, de preferência na televisão, assim como foi
a campanha da Aids.

97. Abertura de planos de saúde nacionais (particulares)
ao credenciamento do profissional de nutrição, o que
permitirá a complementação das ações de saúde no
País, ampliando consideravelmente sua abrangência.

98. Criação, no âmbito da Coordenação Estadual de Ali-
mentação e Nutrição, da área técnica "Obesidade", sob
coordenação de um nutricionista, com as seguintes atri-
buições e responsabilidades:

• capacitar as equipes de saúde (em todos os níveis -
PSF, atenção básica, etc) para desenvolver ações de
prevenção da obesidade e promoção de uma alimen-
tação saudável;

• elaborar e distribuir material instrucional para orien-
tação dos agentes de saúde (ACS, enfermeiros,
nutricionistas, médicos);

• orientar a implantação do Sisvan e sua utilização
para o estabelecimento de intervenções;

• elaborar protocolos de atendimento individualizado
para os usuários (em todas as faixas etárias) com
sobrepeso, obesidade e risco (IMC próximo ao
sobrepeso);

• fomentar pesquisas para o conhecimento do estado
nutricional e alimentar, níveis de insegurança alimen-
tar e determinantes da obesidad'sobrepeso;

• fomentar a criação de centros de referência em
sobrepeso/obesidade em municípios-pólo (podendo
ter sede nas Gerências Regionais de Saúde) para as-
sessoria aos pequenos municípios.

Essa área técnica de obesidade será permanente, en-
quanto o problema de saúde persistir na sociedade, e
será composta por: um coordenador (nutricionista);
dois ou três técnicos de nível superior (nutricionistas),
para elaboração e supervisão dos trabalhos; um ou dois
técnicos de nutrição de nível médio, para assessoria na
elaboração de material instrucional e contato com os
municípios, um auxiliar administrativo.
Desenvolvimento de programa social multidisciplinar
voltado para os portadores da síndrome de Down, uma
vez que esse grupo é freqüentemente excluído de me-
didas preventivas de obesidade, porque o excesso de
peso nesses indivíduos é tido como normal. Esse pro-
jeto teria as seguintes etapas:
• avaliar a situação dessas crianças no âmbito nutricio-

nal, físico e psicológico;
• trabalhar com pais e familiares a questão dos hábi-

tos alimentares e promover atendimentos nutricionais
e psicológicos em grupos e, se preciso, individualiza-
dos;

• promover educação nutricional das crianças através
de atividades lúdicas diversas;

• desenvolver atividades físicas freqüentes para essas
crianças, dentro de suas limitações;

• capacitar educadores sobre a importância de uma ali-
mentação saudável e da prática de atividade física
para esse grupo de indivíduos.

100. Normatização das ações e produções de comunicação
emarketing quanto ao aspecto educativo alimentar.

101. Elaboração de material sobre obesidade adequado às
diversas regiões, como cartilhas, inclusive para anal-
fabetos.

102 Realização de concurso público estadual para contra-
tação de profissionais nutricionistas pelas gerências
regionais de saúde e pelas escolas estaduais.

103 Ampliação da rede ABC, da PBI-1, para bairros da peri-
feria, facilitando o acesso da população carente a pro-
dutos hortifrutigranjeiros.

104. Estabelecimento de parcerias entre produtores, for-

-
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necedores, instituições públicas e pr
mover campanha de estimulo ao cor
tos saudáveis

105. Rediscussão sobre a merenda escola
escolas públicas, e contratação, pel
nicipal de Educação, de nutricionisi
físicos.

106. Estimulo ao plantio de hortas comu
res.

107. Ampliação do Fórum Técnico "Obes
Perspectivas" a todo o Estado de Mi

108.Repasse, por meio das Secretarias de
cultura, da experiência da cidade de
para os 853 municípios de Minas Gi
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COMISSÃO E	 1
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Associação Brasileira de Nutrologia - Seção Minas Gerais
Associação Médica Parque Cimenteiro
Câmara Municipal de Águas Formosas

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - ConsealMG
Conselho Regional de Educação Física

Conselho Regional de Medicina
Conselho Regional de Nutricionistas - 4a Região
Conselho Estadual de Alimentação Escolar - CAE

Coordenadoria-Geral de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
Curso de Nutrição da Universidade de Uberaba

Curso de Nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Viçosa

Secretaria de Estado de Educação
Secretaria de Estado de Saúde

Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição
Sociedade Brasileira de Diabetes

Sociedade Mineira de Cardiologia
TV Bem - Instituto de Defesa do Telespectador
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Apresentação
Deputado Mauri Torres

Presiderte da Assembléia Legislativa

Durante dois dias, em fórum técnico promovido pela Assembléia

Legislativa, representantes de dezenas de instituições do setor

público e da sociedade civil apresentaram informações e divulgaram

experiências sobre um tema que se tem tornado a cada dia mais

preocupante para quem lida com a saúde: a obesidade.

As exposições realizadas no evento, ricas em dados estatísticos

e em depoimentos de profissionais de diversas áreas vinculadas ao

assunto, deixaram para o público presente a certeza de que o

problema no Brasil é muito mais sério do que se imagina

Pode-se dizer, pelas proporções alcançadas e pelas

projeções dos especialistas, que a obesidade já se

tornou, no País, uma questão de saúde pública tão

merecedora de atenção dos governos quanto c

histórica questão da fome.

Como se viu no decorrer do fórum técnico, trata

se de um problema que atinge todas as faixas da

população, das crianças aos idosos, e que vai muito

além das preocupações estéticas. A obesidade pode ser

um obstáculo à prática de atividades físicas, ao

rendimento escolar e ao desenvolvimento da auto-

estima, além de favorecer o surgimento de várias

doenças, como as cardiovasculares, a hipertensão e o
diabetes.

As palestras contidas nesta publicação, proferidas

durante o evento, contêm um panorama da obesidade em Minas e

no Brasil, revelam o que tem sido feito e o que está por fazer nesse

campo pelos governos e pelas instituições de saúde, abordam causas

e conseqüências relacionadas a cada faixa etária e divulgam

experiências de sucesso na prevenção e no combate ao problema.

Constituem, portanto, um conjunto de informações e de refe-

rências fundamentais para os profissionais da área, para os formu-

ladores de políticas públicas e para qualquer pessoa que queira

inteirar-se do tema com o objetivo de manter ou melhorar sua

qualidade de vida.
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