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A última atualização na chamada Biblioteca de Alimentos,
publicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 
 que interessa aos profissionais da Nutrição, ocorreu no dia
23 de dezembro de 2021. Bibliotecas são documentos
publicados por essa agência reguladora e que reúnem todas
as normas vigentes de determinado assunto relativo à
competência do órgão. O objetivo é facilitar o acesso e a
compreensão do Estoque Regulatório ao público interno e
externo, bem como aprimorar o processo de elaboração e
revisão das normativas. Acessando o blog do SindiNutri-SP
(www.sindinutrisp.org.br/blog) é possível baixar o material
gratuitamente. 

O Ministério da Saúde, por intermédio do Departamento
de Promoção da Saúde (DEPROS) e da Coordenação-Geral
de Alimentação e Nutrição (CGAN), lançou no final de
2021 o documento “Insegurança Alimentar na Atenção
Primária à Saúde – Manual de identificação dos domicílios
e organização da rede”. A publicação apresenta orientações
para apoiar gestores e profissionais na atenção às pessoas
em situação de insegurança alimentar, fortalecendo a
articulação entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e outros
setores que se relacionam com a garantia da Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN). É possível baixar PDF em
www.sindinutrisp.org.br/blog. 
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SINDICATOS DA SAÚDE RESISTEM E REALIZAM ATO DO DIA 19/01
Mesmo sob forte chuva, o ato “Por mais Saúde para Todos” aconteceu (19/01)

e mobilizou diversos trabalhadores da Linha de Frente no Viaduto do Chá,
onde fica a Prefeitura de São Paulo. A ação, que vem recebendo número
crescente de apoios de várias instituições, foi convocada por mais de 10

entidades sindicais, dentre elas o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de
São Paulo (SindiNutri-SP), que não é de hoje se aliou com outras categorias
em busca de mais conquistas. As categorias têm sofrido exaustão por conta

da variante ômicron e também pelo aumento dos casos de gripe. Isso devido
à sobrecarga de trabalho e pelo alto nível de exposição às doenças. O

SindiNutri-SP está reforçando à categoria que todo e qualquer abuso pode
ser denunciado pelo www.sindinutrisp.org.br/denuncia.

MINISTÉRIO DA SAÚDE BIBLIOTECA DA ANVISA 

SAIBA COMO ATUAR NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A Nutricionista Jeanice de Azevedo aborda os principais eixos

necessários para atuar com excelência nessa área. São eles:
Legislação Básica; Atribuições técnicas; Interação com os demais
setores e Assessoramento ao Conselho de Alimentação Escolar. 

O curso online e interativo acontece no dia 19 de fevereiro, das 8h30
às 12h30, e oferece certificado para os participantes. Nutricionistas

associados têm condições especiais e aqueles que aderirem a
Promoção Associativa 2022 até 31/01/2022 poderão acessar este

conteúdo (e outros três, a escolher) gratuitamente. Saiba mais e se
inscreva em: www.sindinutrisp.org.br/cursos-sindinutri-sp. 

SOBREPESO        
Quase metade da população mundial sofre com uma
dieta alimentar desequilibrada, seja pelo excesso, seja
pela falta de alimentos, uma situação que também tem
um impacto no planeta - alerta um relatório publicado
no final de 2021. O Relatório Global de Nutrição destaca
que 48% da população do planeta tem problemas de
saúde por excesso de comida, ou por excesso de alguns
componentes em sua dieta habitual  ou por falta de
nutrientes. No ritmo atual, o mundo não poderá cumprir
oito das nove metas de nutrição propostas pela
Organização Mundial da Saúde até 2025, adverte o texto. 
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