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Informativo Digital da

Delícias sem açúcar 

No Dia Mundial do Diabetes, os graduandos do curso de ga
Cozinha Show, onde serão elaborados doces e sobremesas diet com degustação e sorteio de brindes.
evento acontecerá dia 14 de novembro de 2011, às 14hs,na Nova Mercantil, Av. Jequitaia, nº 48

Informações: Telefone: (71)3243-7955

Estudantes de Gastronomia - EN
Culinária Baiana 

Os estudantes do Curso de Gastronomia da 
Universidade Federal da Bahia convidam a todos para o I 
Seminário da ENUFBA de Estudantes de Gast
tema: Memórias da Culinária Baiana, a ser realizado no dia 02 de 
dezembro na Escola de Belas Artes, Campus do Canela. 

Informações: www.wix.com/eventogastronomiabaiana
e-mail: eventogastronomiabaiana@hotmail.com

 

 

 

 

Seminário de Comunicação e Saúde: Trabalho em Rede para o Fortalecimento do 
SUS 

Entre os dias 21 e 22 de novembro de 2011, acontece
e Saúde: Trabalho em Rede para o Fortalecimento do SUS, com o objetivo de 
rede entre profissionais, gestores, conselheiros, pesquisadores e comunicadores de saúde debate e 
propostas da área, tendo em vista a realização da 14ª Conferência Nacional de Saúde
visível temas e resultados de pesquisa
pesquisas existentes, incluindo a criação de um núcleo local do GTCOM/Abrasco.
As inscrições será do dia 24 de outubro  a 12 de novembro de 2011.
 

Informações : http://www.bahia.fiocruz.br/ces2011/
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Dia Mundial do Diabetes 

O Dia Mundial do Diabetes é comemorado14 de novembro. 
A data foi definida pela Federação Internacional de Diabetes 
(IDF), entidade vinculada à Organização Mundial da Saúde 
(OMS), e introduzida no calendário em 1991, como resposta 
ao alarmante crescimento do diabetes em todo o mundo.  
 
Em 2007, a Assembléia-Geral da ONU aprovou a Resolução 
nº 61/225, considerando o diabetes um problema de saúde 
pública e conclamando os países a divulgarem esse dia 
como forma de alerta e os governos a definirem políticas e 
suporte adequados para os portadores da doença.  

Com o objetivo de marcar o Dia Mundial do Diabetes, a loja 
Planeta Diet, localizada em Salvador, no bairro da Barra (em 
frente à Associação Atlética da Bahia), organizou uma 
programação gratuita de palestras e degustação de 
produtos específicos para pacientes com diabetes.O 
encontro acorrerá nos dias 11 e 12 de novembro 2011. 
Durante todo o evento será oferecido mensuração de 
glicemia capilar e aferição de pressão para a população. 
Confira a programação: 

11 de novembro 
8h30 - 16h :  Mensuração de glicemia capilar e aferição da pressão arterial para a população 
10h - 10h30: Palestra- Diabetes e alimentação (Nutricionista Renata Sanches Costa) 
10h30:          Degustação de produtos sem adição de açucares, para os participantes da palestra 
15h - 15h30: Palestra- A importância do apoio psicológico para pacientes diabéticos (Psicóloga Marília 
Garcia Bentes) 
15h30:          Degustação de produtos sem adição de açucares, para os participantes da palestra 
 
12 de novembro 
8h30 - 14h:     Mensuração de glicemia capilar e aferição da pressão arterial para a população 
9h30 - 10h30: Palestra Prevenção, diagnóstico e os tratamentos para Diabetes(Endocrinologista Dra. 
Cristiane Ferrari) 
10h30:            Degustação de produtos sem adição de açucares, para os participantes da palestra 
 
Informações: contato@planetadietonline.com.br 
Telefone:(71) 3014-5113/Marcelo Garcia - (71) 9292-1010/ 9962-5519 
Kelly Rabello - (71) 9918-2163/ 9198-5783 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Núcleos de Apoio ao Saúde da Família  (NASFs)  devem crescer 414%  
 

A nova Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011 aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 
de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, 
para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  

O Ministério da Saúde definiu novos critérios para que as 
Secretarias Municipais de Saúde estruturem novos Núcleos de 
Apoio ao Saúde da Família (NASFs). Além da ampliação das 
categorias e especialidades profissionais que poderão atuar 
nos NASFs, o governo federal simplificou os critérios para a 
implantação dos Núcleos. A partir de agora, os Municípios que 
tiverem mais de duas Equipes de Saúde da Família poderão 
aderir ao NASF. “As novas regras vão permitir que mais de 3,9 
mil municípios possam contar com os NASFs.  

Com previsão de implantação de pelo menos um Núcleo nos 
municípios que anteriormente não poderiam aderir ao 
programa, prevemos um impacto financeiro por ano de cerca 
de R$ 403 milhões”, explica o diretor da Atenção Básica do 

Ministério da Saúde, Hêider Pinto.  

 

 

Coordenadora de Nutrição do Ministério da Saúde min istrou palestra sobre versão 
atualizada da PNAM em Salvador 
 
Na ultima terça-feira, 8 de novembro de 2011, foi realizado no Auditório do Instituto de Saúde Coletiva da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), a palestra sobre a Atualização da Política Nacional de 
Alimentação e Nutrição”,ministrada pela nova coordenadora geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do 
Ministério da Saúde, Patrícia Constante Jaime (pós-doutorado em Nutrição e em Saúde Pública). 
 
A nova versão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) foi aprovada na 9ª Reunião 
Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite do SUS em 27 de outubro de 2011. Desde seu lançamento 
em 1999, a PNAN é reconhecida como importante marco legal e referência técnica e política dentre os 
esforços do Estado brasileiro para garantia dos direitos humanos à saúde e à alimentação. 
 
Ao completar dez anos de sua publicação, teve início o processo de atualização e aprimoramento das 
suas bases e diretrizes, na busca de uma resposta oportuna e específica do Sistema Único de Saúde 
(SUS) na reorganização, qualificação e aperfeiçoamento das ações de Alimentação e Nutrição para o 
enfrentamento da complexa situação alimentar e nutricional da população brasileira. 
 
A nova versão da PNAN apresenta‐se articulada com o Plano Nacional de Saúde e Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, representando o elo entre o SUS e o Sistema de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SISAN). Ela reafirma os princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde 
(universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação 
e controle popular), aos quais se somam os princípios a seguir: alimentação como elemento de 
humanização das práticas de saúde; respeito à diversidade e à cultura alimentar; fortalecimento da 
autonomia dos indivíduos as escolhas e práticas alimentares; determinação social e a natureza 



interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição e a segurança alimentar e nutricional com 
soberania. 
 

Após publicação da portaria que aprova a nova versão da PNAN, seu texto completo será divulgado no 
site da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição/DAB/SAS/MS www.saude.gov.br/nutricao 

 

Fitoterapia na Prática Clínica 

Nos dias 25 e 26 de novembro de 2011, no 
auditório Galícia do Hospital Espanhol,você poderá 
saber mais sobre fitoterapia assistindo  ao curso: 
Fitoterapia na Prática Clínica, tendo como 
palestrante a Profª Drª Rosangela Passos, da 
Escola de Nutrição da Ufba, a farmacêutica 
Fernanda Borges e a Nutricionista Andréa Burgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola de Nutrição - UFBA Av. Araújo Pinho - nº 32 - Canela  

Cep: 40.110-150 - Salvador - BA - Brasil - 
Tel.: 71 3283-7700 

 

 

 

 


