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'Temos que soltar foguetes e sair cantando' 

O Globo/RJ 
04 de julho de 2008 

 

Temporão comemora resultado da pesquisa e diz que políticas para a saúde no país 
estão no caminho certo  

 Bernardo Mello Franco e Evandro Éboli  

 BRASÍLIA. Animado com os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS), o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse ontem que gostaria de soltar 
foguetes e sair cantando para comemorar a melhora dos indicadores de saúde no país. 

 Alguns tons acima do adotado pelos pesquisadores responsáveis pelo estudo, ele 
aproveitou o anúncio dos números positivos para mandar recados aos críticos, exaltar as 
políticas de transferência de renda do governo federal e até reclamar do fim da CPMF, 
extinta há mais de seis meses por votação no Congresso. 

 Perguntado sobre estatísticas que ainda preocupam, como 13,3% de famílias da Região 
Norte que vivem em situação de insegurança alimentar grave, Temporão disse que ficaria 
"muito desapontado" se os jornalistas dessem mais destaque aos problemas que ainda 
não foram resolvidos do que aos avanços mostrados na pesquisa: - Estamos no caminho 
correto. 

 Nós temos que soltar foguetes, sair daqui cantando. 

 Em tom de desabafo, o ministro abriu a solenidade, realizada no auditório de um dos 
hotéis mais luxuosos de Brasília, com um recado aos críticos. 

 Sem dizer a quem se referia, ele disse ser alvo de ataques irresponsáveis e movidos por 
questões ideológicas: “Esses dados são uma contundente resposta às afirmações, muitas 
vezes irresponsáveis, de que a política de saúde não melhorou, de que a saúde brasileira 
é um caos”. 

 O Ministério da Saúde informou que o aluguel do salão usado para divulgar a pesquisa 
foi custeado pela Organização Panamericana de Saúde (Opas), uma das parceiras do 
estudo. 

  
 
 

Evandro Éboli, Bernardo Mello Franco 
 

'A desnutrição aguda sumiu' 
O Globo/RJ 

04 de julho de 2008 

 

Na forma crônica, mal caiu 46% no Brasil e 74% no Nordeste, em dez anos  

 Bernardo Mello Franco e Evandro Éboli 

 Estudo divulgado ontem pelo Ministério da Saúde mostra que o país conseguiu reduzir 
quase à metade, em dez anos, os principais índices que medem o impacto da pobreza 
sobre a saúde das crianças. A desnutrição infantil crônica, calculada a partir do percentual 
de crianças que deixaram de crescer por falta de alimentação adequada, era 46% menor 
em 2006 do que na edição anterior da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS), realizada em 1996. Na Região Nordeste, a redução chegou a 74%. 



 No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil caiu 43,5% no país. 

 Segundo o estudo, a parcela de crianças de até 5 anos que sofrem de desnutrição 
crônica caiu de 13% para 7%. O índice leva em conta o déficit de altura em relação à 
idade. Entre as crianças nordestinas, a taxa de desnutrição diminuiu de 22% para 5,7%. O 
número de crianças com excesso de peso variou pouco, e ficou em 6,6%. 

 O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que o resultado deve ser 
comemorado, e atribuiu parte da evolução aos programas de transferência de renda do 
governo federal, como o Bolsa Família: - A desnutrição se reduziu drasticamente. 

 É evidente que há um impacto das políticas de transferência de renda, como o Bolsa 
Família, e da ampliação do emprego e da renda média. O que a pesquisa mostra é que o 
padrão alimentar melhorou, o consumo de alimentos foi ampliado. 

 A taxa de desnutrição infantil aguda, que pode levar à morte, caiu 13% no mesmo 
período. Na pesquisa anterior, 2,3% das crianças apresentavam déficit de peso em 
relação à altura. 

 Em 2006, o índice baixou para 2%. Para Carlos Augusto Monteiro, professor da 
Faculdade de Saúde Pública da USP e um dos autores do estudo, já se pode dizer que o 
país conseguiu eliminar a calamidade: - Esse problema no Brasil já era pequeno. A PNDS 
mostra que ele sumiu. 

 Hoje, a relação peso/altura das crianças brasileiras é a mesma da dos Estados Unidos e 
de outros países. 

 Mortalidade infantil também cai muito  

 A mortalidade infantil registrou outra queda expressiva, de 39 por mil nascidos vivos para 
22 por mil nascidos vivos. Nesse ritmo, os pesquisadores estimam que o país conseguirá 
atingir a Meta do Milênio para superar o problema até 2012, três anos antes do prazo 
fixado pelas Nações Unidas. 

 Os especialistas atribuem o avanço ao uso do soro caseiro, ao aumento do aleitamento 
materno e às melhoras na alimentação e no saneamento. 

 A pesquisa registrou a insatisfação das mães com a falta de dinheiro para comprar 
comida: 37,5% afirmaram não ter acesso a alimentação em quantidade e qualidade 
suficiente para suas famílias. No Nordeste, esse número salta para 54,6%. O estudo 
mostra que 4,7% dos domicílios passaram por alguma situação de fome, classificada 
como insegurança alimentar grave, nos três meses anteriores à pesquisa. 

 No Norte, essa taxa é de 13,3%. 

Após cruzar dados do estudo, Monteiro apresentou números, não incluídos no relatório 
final, que mostram que a queda da desnutrição infantil estaria ligada ao aumento da 
escolaridade das mães (24,6%), à elevação do poder aquisitivo das famílias (22,5%), à 
melhora nos programas de assistência à saúde (10,4%) e à expansão da rede de 
saneamento (5,8%). Ele disse não ter encontrado uma justificativa única para 36,7% dos 
casos, mas afirmou que, entre esses fatores, está a redução da taxa de natalidade. 
Segundo o professor da USP, não é possível medir o impacto dos programas de 
transferência de renda, que influem em mais de uma variável da evolução. 

Realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e financiada pelo 
governo federal, a PNDS ouviu 15 mil mulheres em idade fértil, entre 15 e 49 mil anos, e 
pesquisou a situação de saúde de 5 mil crianças de até 5 anos. 
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Cartas dos Leitores 

O Globo/RJ 
05 de julho de 2008 

 

Resultados do PNDS  

O governo deve comemorar com todo o entusiasmo o excelente resultado da Pesquisa 
Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS). Porém, deve aprender a utilizar esses 
dados não só para as comemorações, mas para atualizar os números com os quais 
trabalha, reavaliar e redirecionar os programas sociais, em que aplica os recursos 
extraídos dos impostos que cobra da sociedade. 

 ABEL PIRES RODRIGUES 

 (por e-mail, 4/7), Rio 

 Até que enfim, uma boa notícia! No meio de tanta coisa ruim que acontece em nosso 
país, a queda da mortalidade infantil, principalmente no Nordeste. Como é bom a gente 
participar da legítima alegria do ministro Temporão! O aumento da obesidade feminina 
não nos assusta, nem há razão para isso. É só essas coisinhas fofas porem um 
pouquinho de juízo em suas cabecinhas. 

 PAULO TORRES 

 (por e-mail, 4/7), Rio 

O Brasil vem melhorando progressivamente a saúde coletiva, como mostra a PNDS, em 
que pese a recente epidemia de dengue. Já não temos mais sarampo, difteria, tétano 
(raros casos), poliomielite, houve acentuada redução das doenças causadas pela pobreza 
e pela ignorância etc. A maior preocupação, atualmente, é a saúde individual (assistência 
médica, odontológica e hospitalar). Focaliza se muito o subfinanciamento, a ponto de se 
tentar restabelecer a aberração econômica da CPMF com outro nome, mas outros pontos 
essenciais como o subgerenciamento, a falta de controle analítico nos custos e as 
deficiências de acesso aos serviços médicos e odontológicos têm que ser considerados 
com mais objetividade. 

JOÃO HÉLIO ROCHA 

(por e-mail, 4/7), Nova Friburgo, RJ 

O governo divulgou com grande estardalhaço os dados da PNDS, porque são números 
muito bons. Já os dados sobre o desmatamento do Inpe foram escondidos por todos os 
ministérios neles envolvidos, porque são números muito ruins. 

JOÃO PEDRO RODRIGUES 

(por e-mail, 4/7), Rio 
 
 

Aumenta o número de mulheres obesas em idade fértil 
O Globo/RJ 

04 de julho de 2008 

 

Bernardo Mello Franco e Evandro Éboli  

 BRASÍLIA. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) mostra que os 



problemas de excesso de peso e obesidade cresceram entre as mulheres em idade fértil 
(de 15 a 49 anos). No estudo anterior, realizado em 1996, 34,2% das entrevistadas 
apresentavam peso acima do recomendável para sua altura. Dez anos depois, o 
percentual subiu para 43%, num aumento de 25%. No mesmo período, a parcela de 
mulheres obesas saltou de 9,7% para 16%. 

 Ao anunciar os números, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que o 
aumento da obesidade feminina foi um dos poucos pontos negativos mostrados pela 
pesquisa. 

 De acordo com os dados divulgados ontem pelo governo federal, o percentual de 
mulheres com excesso de peso variou pouco entre as regiões do país: de 41,3% no Norte 
a 45,1% no Centro-Oeste. Já a obesidade variou entre 12,8% no Norte e 19,4% no Sul do 
país. Os dois problemas foram constatados com mais freqüência entre as mulheres mais 
velhas e com maior número de filhos. Os pesquisadores também verificaram pouca 
variação entre o meio urbano e rural e em função do grau de escolaridade das mulheres. 

 A pesquisa revela que 52,3% das mulheres estão com 80 centímetros ou mais de 
circunferência da cintura. Esse índice, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
indica o estado nutricional de adultos, pois está associada a doenças crônicas, entre elas, 
cardiovasculares e diabetes. 

 Temporão manifestou preocupação com a obesidade de crianças acima dos 5 anos e 
adolescentes, que não foram pesquisados. Ele não quis comentar a consulta pública feita 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a restrição à propaganda de 
alimentos com alto teor de sal e gordura. A coordenadora da PNDS, Elza Berquó, se 
declarou favorável à idéia. 

  
 

 
 

Desnutrição: não é hora de foguetes, dizem especialistas 
O Globo/RJ 

05 de julho de 2008 

 

Bernardo Mello Franco  

 BRASÍLIA. Especialistas em políticas de combate à pobreza disseram ontem que a 
queda de 46% da desnutrição infantil crônica em dez anos deve ser comemorada, mas 
alertaram para a persistência de problemas ligados à falta de investimentos na prevenção 
de doenças e à fome. A sanitarista Marília Leão, do Observatório de Políticas de 
Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília (UnB), criticou o tom adotado 
anteontem pelo ministro da Saúde, José Temporão, ao divulgar Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS). 

 Ele afirmou que, diante dos resultados, era preciso "soltar foguetes e sair cantando". 

 - Não podemos sair soltando rojão, como pediu o ministro. 

 Isso seria aceitar que uma parcela dos brasileiros continue passando fome. Enquanto 
houver uma pessoa nessas condições, temos que nos preocupar - afirmou. 

 "Há muito dever de casa para todos"   

 No capítulo dedicado à segurança alimentar, o estudo ressaltou que 4,7% das mulheres 
entrevistadas em todo o país disseram ter passado por alguma situação de fome, 
classificada como insegurança alimentar grave, nos três meses que antecederam a 



pesquisa. 

 Na Região Norte, o problema atingiu 13,3% dos lares visitados. 

 Para Marília, esses números mostram que ainda há muito a se fazer no combate à 
pobreza. 

 - Há muito dever de casa para todos, e especialmente para o Ministério da Saúde, que 
precisa reforçar a rede de atendimento básico e prevenção às doenças. Hoje, todo 
recurso novo acaba na rede hospitalar - criticou Marília. 

 Ex-integrante do Centro Internacional de Pobreza das Nações Unidas, o economista 
Marcelo Medeiros, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), disse que a 
redução de 43,5% da mortalidade infantil entre 1996 e 2006 deve aproximar a expectativa 
de vida dos brasileiros dos níveis de países desenvolvidos. 

 Ele atribuiu a melhora no índice à expansão da rede de saneamento e ao aumento da 
cobertura das consultas de pré-natal. 

 - A queda foi grande, mas poderia ter sido maior. O índice de mortalidade infantil ainda é 
muito alto para o nível de renda do Brasil. Se o país fosse menos desigual, a taxa seria 
menor - disse. 

 De acordo com Medeiros, que também é pesquisador da Universidade de Cambridge, 
ainda não é possível medir o efeito das políticas de distribuição de renda sobre a queda 
da desnutrição crônica, que afeta o sistema imunológico e a capacidade de aprender das 
crianças. Ele disse que a queda a níveis residuais da desnutrição aguda, que pode 
provocar a morte, não elimina a necessidade de programas como o Bolsa Família. 

  Crescimento da obesidade também preocupa  

 O crescimento da obesidade das mulheres em idade fértil também preocupa Medeiros, 
que lembrou que o aumento da renda não é sinônimo de melhora nos padrões 
alimentares. A sanitarista da UnB também destaca a necessidade de incentivar a compra 
de comida saudável: - As mulheres pobres estão cada vez mais gordas. Estamos 
saltando de um cenário de carência alimentar para outro de alimentação adequada. 

  
 

Entender o êxito 
O Globo/RJ 

04 de julho de 2008 

 

Os resultados bastante positivos da Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde 
(PNDS), divulgada ontem pelo Ministério da Saúde, ajudam a entender a mecânica da 
queda da desnutrição infantil no país, assim como constituem importante ferramenta para 
o administrador público alocar de maneira mais eficiente gastos sociais. 

 Sob a coordenação do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e do 
Departamento de Ciência e Tecnologia do ministério, a pesquisa abrangeu o período de 
2005 a 2007, quando foram realizadas em todo o país 15 mil entrevistas domiciliares, 
tendo sido colhidas informações sobre cerca de 5 mil crianças. Algumas boas notícias: a 
subnutrição aguda entre crianças não existe mais no Brasil (no Nordeste ainda se 
observava um número alarmante de casos na década de 90); a desnutrição infantil 
crônica caiu, entre 1996 e 2006, 46%; os índices alcançados pelo país estão entre os 
mais baixos do mundo em desenvolvimento. 

 O processo de melhoria desse quadro tem várias explicações, entre elas a estabilidade 
econômica alcançada a partir de 1994, com o Plano Real, e mantida pelo bom senso 



demonstrado por Lula ao não abandonar princípios básicos na condução 
macroeconômica. Por dedução, fica evidente a grande responsabilidade do presidente no 
enfrentamento do atual choque inflacionário. 

Se fracassar, todo esse cenário de avanço contra a subnutrição será afetado 
negativamente. Apesar do discurso político-partidário, conquistas sociais como esta 
derivam de uma obra de várias mãos, de Sarney a Lula, passando por Collor, Itamar e 
FH. Será contraproducente se a divulgação da pesquisa alimentar o proselitismo. 

Também será um retrocesso se a aliança partidária no poder em Brasília, cuja bandeira 
eleitoral costuma ser o "combate à fome", sentir-se fragilizada pelo fato de haver cada vez 
menos fome a ser combatida. 

Recorde-se que o governo rejeitou números objetivos do respeitado IBGE por eles 
indicarem a inexistência de desnutrição em larga escala no país: apenas 4% estão abaixo 
do peso, menos que o índice de 5% admitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Chegou-se a cunhar o cômico termo de "fome gorda" para justificar, entre outros 
programas, o Bolsa Família, nas dimensões que já havia atingido. Dimensões que, mais 
uma vez fica demonstrado, são exageradas: hoje, 45 milhões de pessoas são 
beneficiadas, ao custo de quase R$ 11 bilhões anuais. 

A PNDS reforça a necessidade de haver efetivas portas de saída no Bolsa Família e 
limitadores em outros programas. Pessoas que não mais necessitem dos benefícios - e 
elas existem, como demonstra novamente uma pesquisa - devem viver da própria força 
de trabalho. Com isso, recursos poderão ser liberados para despesas estratégicas, como 
a educação. Por sinal, um dos fatores que têm ajudado a melhorar a nutrição infantil é a 
elevação do nível de instrução das mães, mesmo que ele ainda deixe a desejar. 

  
 

 
 

O espetacular declínio da desnutrição 
O Globo/RJ 

04 de julho de 2008 

 

CARLOS AUGUSTO MONTEIRO 

 Estudiosos e cientistas, com razão, relatam suas descobertas em textos sóbrios, evitando 
o emprego de adjetivos e superlativos, particularmente nos títulos dos artigos que 
assinam. Embora assim deva ser, exceções por vezes se impõem. Este é caso dos 
achados sobre o estado nutricional das crianças brasileiras revelados pela Pesquisa 
Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS). Essa pesquisa, realizada entre novembro 
de 2006 e maio de 2007 em uma amostra probabilística de todos os domicílios brasileiros, 
foi conduzida por um consórcio de instituições acadêmicas coordenado pelo Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento. 

 Antes de tudo, deve-se dizer que a desnutrição nos primeiros anos de vida é um dos 
maiores problemas de saúde enfrentados por países em desenvolvimento. 

 Há evidências exaustivas de que a ocorrência de desnutrição na infância determina maior 
mortalidade, excesso de doenças infecciosas, comprometimento do crescimento linear, 
prejuízo para o desenvolvimento psicomotor, menor aproveitamento escolar e menor 
capacidade produtiva na idade adulta. 

 Enumeramos a seguir os achados mais expressivos de análises realizadas com base na 
PNDS 2006 e em inquérito comparável realizado em 1996: 1) a exposição das crianças 



brasileiras a formas agudas de desnutrição (déficit de peso para altura) tornou-se 
virtualmente nula em todo o país, incluindo a Região Nordeste e os estratos das famílias 
de menor renda, onde o problema ainda alcançava dimensões relevantes em meados da 
década de 90; 2) a prevalência de formas crônicas de desnutrição (déficit de altura para 
idade), de mais difícil controle, foi reduzida em cerca de 50% entre 1996 e 2006 (de 13% 
para 7%), com perspectivas de virtual controle em mais dez anos; 3) a desnutrição infantil 
crônica declinou de modo espetacular na Região Nordeste (de 22% para 6%), eliminando 
toda a tradicional diferença existente entre essa região e o Centro-Sul do país (o declínio 
menos intenso na Região Norte faz dessa região, no momento, a única ainda a ostentar 
prevalências de desnutrição típicas de países em desenvolvimento); 4) o declínio 
particularmente intenso da desnutrição nos estratos de menor renda reduziu em 70% a 
desigualdade existente nos anos 90 entre o quinto mais pobre e o quinto mais rico das 
crianças brasileiras; 5) a prevalência atual de desnutrição infantil no Brasil é uma das 
mais baixas no mundo em desenvolvimento, sendo cerca de 50% inferior à estimada para 
países com semelhante nível de desenvolvimento econômico - no México, por exemplo, 
no mesmo ano de 2006, o risco de desnutrição infantil foi mais de duas vezes superior ao 
encontrado no Brasil. 

Modelagens estatísticas relativamente complexas para serem explicadas em detalhe 
neste espaço, realizadas a partir do conjunto de informações fornecido pelos inquéritos de 
1996 e 2006, identificam quatro fatores que justificam a maior parte do declínio da 
desnutrição infantil no período: o aumento da escolaridade das mães, em particular a 
duplicação da proporção daquelas que cursaram pelo menos o ensino fundamental 
completo (de 32% para 60%), o crescimento do poder aquisitivo dos estratos mais pobres 
(com migração substancial da classe E para as classes D e C de consumo), a expansão 
da assistência pré-natal e ao parto e a ampliação das redes públicas de abastecimento de 
água e coleta de esgoto. 

Em síntese, as causas para a trajetória especialmente favorável do estado nutricional das 
crianças brasileiras no último decênio parecem residir no aumento da cobertura de 
serviços públicos essenciais e no aumento da renda familiar, ambos beneficiando em 
particular as regiões e as famílias mais pobres do país. É importante reconhecer que a 
melhoria no perfil de escolaridade das mães responde à expansão do acesso de jovens 
ao ensino fundamental ocorrida há 10 ou 20 anos. 

Já as melhorias na assistência à saúde materno-infantil e no saneamento básico 
representam ampliações contínuas do acesso a esses serviços havidas ao longo do 
período 1996-2006. 

Por outro lado, o crescimento expressivo do poder aquisitivo dos mais pobres é de 
ocorrência mais recente, decorrendo do reaquecimento da economia, da redução do 
desemprego e de políticas dirigidas para o aumento da renda dos mais pobres, em 
particular a elevação do salário mínimo e a expansão e intensificação dos programas de 
transferência de renda. 

De qualquer sorte, e mais importante: a superação definitiva do flagelo da desnutrição 
infantil, vislumbrada no último decênio, dependerá tanto da manutenção do crescimento 
econômico e das políticas de redistribuição de renda quanto de investimentos na 
universalização, ainda não completada, do acesso de todas as famílias brasileiras a 
educação, saúde e saneamento. 

 ________________________ 

 CARLOS AUGUSTO MONTEIRO é médico e professor do Departamento de Nutrição da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo  

  



 
 

Carlos Augusto Monteiro 
 

Mais poder às mulheres 
O Globo/RJ 

09 de julho de 2008 

 

KIM BOLDUC e ALANNA ARMITAGE  

Faz 40 anos que líderes de todo o mundo reconheceram o direito humano básico que os 
indivíduos têm de determinar livre e responsavelmente o número e o espaçamento de 
suas crianças. 

Era 1968, consagrado pelas Nações Unidas como Ano Internacional dos Direitos 
Humanos, e inúmeros países reiteravam seu compromisso com as garantias 
fundamentais, como os direitos reprodutivos. 

Quatro décadas depois, os métodos modernos de contracepção continuam fora de 
alcance para centenas de milhões de mulheres, homens e pessoas jovens. 

Em 2008, ao comemorar o Dia Mundial de População, o Fundo de População das Nações 
Unidas (UNFPA), resgata o debate sobre a garantia do direito ao planejamento familiar. 

O tema deste ano, "Planejamento familiar: é um direito, vamos fazer disso uma realidade", 
é bastante oportuno. 

Atualmente, estima-se que 200 milhões de mulheres em todo o mundo desejam adiar ou 
evitar a gestação, mas não estão utilizando planejamento familiar. 

Além disso, os pesquisadores calculam que a demanda por contracepção crescerá 40% 
nos próximos 15 anos. 

_______________________  

  Quando uma mulher pode planejar a família, ela consegue planejar sua vida.  

 _______________________  

No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS-2006), lançada há poucos dias pelo Ministério da Saúde, do total de 
nascimentos ocorridos nos últimos cinco anos, apenas 54% foram planejados para aquele 
momento. Entre os 46% restantes, 28% eram desejados para mais tarde e 18% não 
foram desejados. 

A boa notícia é que aumentou a taxa de prevalência do uso de contraceptivos e diminuiu 
a diferença entre as taxas de fecundidade observada e desejada: de 2,5% e 1,8%, em 
1996, essas taxas passaram para 1,8% e 1,6% em 2006, respectivamente. 

Ou seja, as mulheres estão cada vez mais conseguindo alcançar suas intenções 
reprodutivas. 

Mas, mesmo no Brasil, existe uma demanda não atendida em termos de contracepção. 

Apesar das necessidades não atendidas e da expectativa de aumento considerável da 
demanda por planejamento familiar, os recursos para tanto têm declinado ao longo dos 
últimos anos. A assistência destinada ao planejamento familiar em todo o mundo caiu de 
55% da assistência global a questões populacionais em 1995 para apenas 7% em 2005. 

 A falta de recursos ameaça os esforços mundiais para melhorar a qualidade de vida dos 
indivíduos, assim como para promover o desenvolvimento. 



Como conseqüência da falta de recursos para o planejamento familiar, há um número 
crescente de gestações não desejadas, abortos inseguros e riscos para a vida de 
mulheres e crianças. 

Das 536 mil mulheres que morrem no parto ou de complicações da gestação a cada ano, 
99% vivem nos países em desenvolvimento. A garantia de acesso a planejamento familiar 
voluntário poderia reduzir 1/3 das mortes maternas e até 20% das mortes infantis. 
Pesquisadores estimam que o acesso ao planejamento familiar poderia salvar as vidas de 
aproximadamente 175 mil mulheres por ano. Para diminuir o problema, o Brasil lançou em 
2007 uma campanha sobre planejamento familiar, reforçando a lei sobre o tema, de 1996. 

O planejamento familiar é essencial para dar poder às mulheres, para a conquista da 
igualdade e de melhores condições de vida. Quando uma mulher tem como planejar sua 
família, ela consegue planejar o resto de sua vida. O planejamento também permite 
devotar uma parte maior dos recursos à educação e à saúde das crianças, o que 
beneficia famílias, comunidades e nações. 

KIM BOLDUC  é coordenadora do sistema ONU no Brasil.  

ALANNA ARMITAGE é representante do Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA) no Brasil.  

Nota da Redação: Roberto DaMatta volta a escrever neste espaço no próximo mês. 
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Desnutrição infantil cai 46% no país e 74% no Nordeste 
O Globo/RJ 

04 de julho de 2008 

 

Entre 1996 e 2006, o Brasil conseguiu reduzir quase à metade os principais índices que 
medem o impacto da pobreza sobre a saúde das crianças. A desnutrição infantil crônica 
diminuiu 46% nesses dez anos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde (PNDS), divulgada ontem pelo Ministério da Saúde em Brasília. Na Região 
Nordeste, a redução chegou a 74%. No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil 
caiu 43,5% no país. A desnutrição infantil aguda, que pode levar à morte, caiu 13% e foi 
considerada erradicada pelo professor Carlos Augusto Monteiro, da USP, autor do estudo. 
Agravaram-se, porém, os problemas de excesso de peso entre as mulheres. 

 A parcela de mulheres obesas saltou de 9,7% para 16% (+ 64%). Páginas 3 a 9 e 
editorial "Entender o êxito" 

 ________ 

 "A desnutrição aguda sumiu"  

  
 
 

 
 

Saúde de 10% das brasileiras é deficiente por falta de escolaridade 
O Estado de São Paulo/SP 

04 de julho de 2008 



 

Estudo aponta que elas têm dificuldade de cuidar de si e dos filhos por não entender 
cartilhas nem o que diz o médico   

 Lisandra Paraguassú, BRASÍLIA 

 O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras é 
simplesmente a falta de educação. A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), apresentada ontem em Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras - 
cerca de 10 milhões de pessoas - têm dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até 
mesmo ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade básica. E 
o próprio governo não sabe como chegar até esse grupo, que não consegue ler nem 
sequer uma cartilha educativa ou, muitas vezes, não entende o que o médico do posto de 
saúde está tentando explicar. 

 O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com o apoio 
do Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. Entre 1996, quando a 
PNDS anterior foi feita, e esta última com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. 
Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas pré-natal, e a desnutrição aguda 
das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a métodos anticoncepcionais e 
medicamentos, além de tratamento em hospitais. 

 No entanto, o grupo daquelas que não conseguiram se beneficiar do maior acesso à 
escola, ampliado na última década, também ficou de fora dos grandes avanços da saúde 
brasileira. Com isso, transmitem os problemas para seus filhos. 

 A pesquisa mostra que, apesar da redução na mortalidade infantil no País, 20% dos 
filhos nascidos vivos de mulheres sem estudo morrem antes de completar um ano. Na 
faixa superior de escolaridade, com 12 anos ou mais de estudo, a mortalidade dos bebês 
é praticamente zero. 

 Até mesmo o direito de escolher ter esses filhos é mais difícil para as mulheres com 
menor escolaridade, basta ver as diferenças nas taxas de fecundidade. Enquanto aquelas 
com mais estudo têm, em média, um filho - inferior até mesmo à taxa de reposição da 
população, que é de dois filhos - mulheres que nunca freqüentaram a escola têm, em 
média, 4,2 filhos. Ainda uma parte não desprezível dos filhos dessas mulheres (16,6%) 
sofre de desnutrição crônica, um problema que não mata, mas afeta o desenvolvimento 
da criança, sua capacidade de aprender e de reagir a doenças. 

 A resposta oficial a esses dados é que a educação no País está evoluindo e, em alguns 
anos, o número de mulheres sem escolaridade deve ser reduzido a ponto de não ter 
impacto no geral. Em 1996, eram 28% da população. Hoje, são 10%. "Vários estudos 
relacionam o aumento da escolaridade e o conseqüente aumento da renda com um 
impacto direto nas condições de saúde. Está havendo uma ampliação da escolaridade, e 
isso tem impacto direto na saúde", disse o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. 

 Até lá, no entanto, o equivalente a 10 milhões de mulheres e seus muitos filhos 
continuam a enfrentar dificuldades típicas da pobreza e da falta de instrução. "Todo setor 
tem que pensar nas suas responsabilidades. As políticas públicas de saúde têm que 
pensar como chegar a essas mulheres. Não pode ficar pensando que outro setor, outra 
ação vai resolver o problema. Não podemos esperar que a educação chegue até elas e aí 
que as coisas se resolvam", critica Suzana Cavenaghi, demógrafa e uma das autoras da 
PNDS. 

ALIMENTAÇÃO  

A falta de estudo leva à falta de renda e também à insegurança alimentar. Apesar dos 



avanços, já que 62,5% das famílias podem ser consideradas em situação de segurança 
(em que não há preocupação com a possível falta de comida), em 46% dos domicílios em 
que a mulher não tem estudo há insegurança alimentar. 

 OUTROS DADOS 

Anticoncepcional: 99,9% das mulheres brasileiras conhecem algum método 
anticoncepcional e 67,8% fazem uso deles. No entanto, 77,8 % disseram nunca ter usado 
camisinha 

População: o número absoluto de crianças até 9 anos no País caiu entre 1996 e 2006. 
Hoje, elas representam 16,5% da população. Do outro lado, 1,5% dos brasileiros já tem 
mais de 80 anos 

Desnutrição infantil: a crônica caiu pela metade entre 1996 e 2006 e está hoje em 6,8% 
dos menores de 5 anos. Os fatores principais para essa queda foram o aumento da 
escolaridade das mães e da renda familiar 

Obesidade infantil: há no Brasil quase tantas crianças acima do peso quanto com 
desnutrição. Elas representam 6,6% das menores de 5 anos. Esse porcentual aumenta 
quando crescem os anos de estudo da mãe 

Cesarianas: as cesáreas aumentaram de 36% em 1996 para 44% em 2006, indo na 
contramão da política do Ministério da Saúde. Nas áreas rurais, o índice de cesáreas 
passou de 20% para 35%. No sistema privado, elas já representam 77% dos partos 

Pré-Natal: 61% das mulheres brasileiras hoje fazem mais de sete consultas pré-natal. No 
entanto, os procedimentos não são completos. Apenas 31% delas recebem as vacinas 
antitetânicas necessárias para uma gravidez e parto seguros 

Amamentação: em média, as crianças brasileiras são amamentadas exclusivamente com 
leite materno por 2,2 meses, contra os seis recomendados pelo Ministério da Saúde 

 
 
 

Lisandra Paraguassú 
 

 
O drama da fome, 50 anos depois 

O Estado de São Paulo/SP 
20 de julho de 2008 

 

Documentário mostra a lenta melhora na vida do nordestino; desnutrição de crianças cai, 
apesar de deficiências  

Emilio Sant'Anna 

As filas de retirantes nas estradas empoeiradas do sertão nordestino brasileiro não estão 
mais lá. As crianças esquálidas também sumiram. A insegurança alimentar, no entanto, 
continua no mesmo lugar, rondando a casa dos pequenos agricultores do semi-árido. 
Meio século separou a realidade dos que fugiam da seca e da fome do cotidiano dos que 
hoje vivem do auxílio do governo federal e do pouco que conseguem plantar. 

As mudanças estão registradas na obra de um cineasta brasileiro. Rodolfo Nanni, 83 
anos, mais de 20 mil quilômetros percorridos na região em duas viagens. A primeira, em 
1958, se transformou no hoje extinto curta-metragem O Drama das Secas - do filme 
restam pouco mais que algumas cenas que o tempo conservou. 

Em outubro de 2006, Nanni voltou ao sertão de Pernambuco para encontrar o que ele 



chamou de "evolução lenta" no local. "Não dá para dizer que não melhorou, mas quando 
eu encontrei uma mulher retirando água suja de um buraco no chão da mesma forma que 
havia mostrado em 1958, ficou claro que não foi o bastante", diz. No próximo mês, o 
veterano diretor lança O Retorno, refilmagem da obra de 1958. 

De fato, as mudanças são visíveis e podem ser medidas. A 3ª Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) apresentada este mês pelo 
Ministério da Saúde e pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) mostra 
uma clara evolução. Entre a PNDS anterior, de 1996, e a apresentada este mês com 
dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. A desnutrição das crianças está 1,6% 
abaixo do limite aceito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a falta de acesso a 
consultas de pré-natal afeta apenas 3,6% das mulheres. 

 Um estudo inédito das coordenadoras da análise sobre segurança alimentar da PNDS, 
Ana Maria Segall Corrêa e Letícia Maria-Leon, reforça esses dados. As pesquisadoras do 
Departamento de Medicina Preventiva e Social da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) compararam os resultados da PNDS com dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), de 2004. 

 Entre 2004 e 2006, houve redução da insegurança alimentar classificada como moderada 
e grave, ou seja, caiu o número de pessoas que passaram fome nos três meses 
anteriores ao estudo. Por outro lado, houve aumento da insegurança leve. O resultado 
sugere a progressão para níveis de insegurança mais amenos e maior acesso aos 
alimentos. Mais, a pesquisa aponta que essa progressão foi maior entre as famílias 
inscritas no programa Bolsa-Família. 

 Tanto a PNDS como a PNAD não permitem a análise específica da região do semi-árido. 
No entanto, a Chamada Nutricional - realizada na campanha de vacinação de 2005 - 
permite. O levantamento mostrava que, entre 1996 e 2005, o porcentual de desnutrição 
crônica e déficit de crescimento na população infantil caiu de 17,9% para 6,6%. 

 DESENVOLVIMENTO   

 Para Ana Maria, esses resultados podem esconder a desnutrição em larga escala. "Fico 
espantada quando alguém diz que não existe fome no Brasil. São pessoas que nunca 
devem ter saído de Copacabana, de Brasília ou dos Jardins (bairro nobre de SP)", disse. 
"Hoje, existe acesso a uma quantidade mínima de calorias, mas isso acontece de forma 
monótona, sem variação de fontes de nutrientes, o que continua comprometendo o 
desenvolvimento." 

 A casa do agricultor Santelmo Emílio Araújo, de 60 anos, em Garanhuns (PE), é uma boa 
medida disso. Os R$ 180 do Bolsa-Família não bastam para alimentar os 11 filhos (o mais 
novo nasceu na casa da família poucos dias após as filmagens de Nanni). Quando a 
comida acaba, resta o que Santelmo consegue caçar e colher. Quando consegue. A 
comida é feita sobre duas pedras colocadas no chão. "Meio século é muito tempo, mas a 
vida dessa gente não mudou. Nem mesmo a casa desse homem, que está caindo, é 
dele", afirma Nanni. 

 Insegurança alimentar tem um sinônimo claro para o ex-presidente do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) Chico Menezes: fome. "São 11 milhões de 
pessoas que vivem dessa forma", diz. "Aquele quadro com crianças famélicas não é mais 
característico no Brasil. Mas dá para dizer que não existe fome quando ainda existem 
famílias buscando comida no lixo?", questiona. 

  
 
 

Emílio Sant`anna 



 
 

Natalidade caiu até entre menos escolarizados 
Folha de S. Paulo/SP 
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 DA SUCURSAL DO RIO 

 A PNDS (Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde) foi realizada pelo Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento com recursos do Ministério da Saúde. Ela mostrou que, de 
1996 a 2006, a taxa de fecundidade caiu de 2,5 para 1,8 filho por mulher. 

 A queda ocorreu mesmo entre as mulheres de menor escolaridade e até no setor rural, 
onde a média de filhos por mulher caiu de 3,5 para 2 no período. 

 A demógrafa Elza Berquó, coordenadora da pesquisa, explica que vários fatores 
contribuíram para essa diminuição. 

 Um deles foi o maior uso, especialmente por parte da população jovem, de preservativos. 

 Ela entende também como positiva a diversificação dos métodos contraceptivos, o que 
permitiu às mulheres ter mais opções antes de optar por métodos como a esterilização. 

 Outros aspectos citados por Berquó para analisar a queda da fecundidade foram a 
melhoria da escolaridade da mulher, sua maior participação no mercado de trabalho e a 
disseminação, principalmente por meio da TV, de um modelo de família menor, com 
novos padrões de consumo. 

 "Essas mulheres querem ter mais acesso aos bens anunciados, ao mesmo tempo em 
que desejam investir melhor na educação e na preparação dos filhos para a vida." 

 Um só  

 Elizabeth Silva, 28, Deyse Santos, 36, e Teresa Cristina Lemos, 37, além de terem os 
filhos na mesma creche (Irmãs Batista, em Copacabana, zona sul do Rio), têm também 
em comum a certeza de que um filho só é suficiente. 

 "As pessoas devem ter consciência de que só dá para ter mesmo um. Ter mais dá muito 
trabalho e não é possível dar a atenção devida", diz a vendedora Elizabeth. 

 Teresa Cristina, doméstica, afirma que seu primeiro e único filho foi planejado. Ela diz 
não enfrentar dificuldade para ter acesso, nos postos de saúde da prefeitura, ao DIU. 

 Já Deyse, que é corretora, optou pela camisinha para evitar a segunda gravidez. "Ter um 
segundo filho traria muitos custos". 
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 Elas iniciam sua vida sexual cada vez mais cedo. Daí para a gravidez indesejada é um 
pulo 

 Luciana Abade  



 Brasília 

 As mulheres brasileiras estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. Em 1996, 11% 
delas, em idade fértil – 15 a 49 anos – tiveram a primeira relação sexual aos 15. Em 2006, 
o número subiu para 32,6%. A vida sexual precoce acarretou o rejuvenescimento do 
padrão reprodutivo: enquanto em 1996 a média de idade para o primeiro filho era de 22,4 
anos, em 2006 passou a ser de 21 anos. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS) 2006, divulgada ontem, em Brasília, pelo Ministério da 
Saúde. 

 No mesmo período, o número de mulheres que já são mães aos 19 anos passou de 14% 
para 16%. O total de jovens de 15 a 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% 
para 44,8% no período. 

 As cirurgias de esterilização em mulheres deixaram de ser o principal meio contraceptivo. 
O número desse tipo de intervenção cirúrgica caiu de 27,3% em 1996 para 21,8% em 
2006. Por outro lado, o número de esterilizações masculinas dobrou no mesmo período: 
de 1,6% para 3,4%. O uso de preservativo e a relação com homens esterilizados são 
maiores no grupo de mulheres com mais de 12 anos de estudo. 

 Filhos desejados  

 Segundo a pesquisa, 54% dos nascimentos dos últimos cinco anos foram desejados 
pelas mães. Mas 46% ocorreram em um momento não desejado. Falha dos métodos 
contraceptivos, uso inadequado e descontinuidade na distribuição gratuita dos mesmos 
são, na opinião da coordenadora pesquisa, Elza Berquó, os motivos para um número tão 
alto de gravidez indesejada. 

 Para o chefe da Ginecologia do Hospital Universitário de Brasília (HUB), Antônio Carlos 
Rodrigues, a questão cultural é um dos motivos que levam as jovens a engravidarem mais 
cedo. 

 – Existe uma certa resistência das famílias em apoiarem os médicos e as escolas no 
discurso da prevenção – diz. Elas (as famílias) acreditam que a discussão é um estímulo. 

 Segundo o médico, muitas gestações indesejadas acontecem por falta de gestão do 
Ministério da Saúde, quanto à distribuição dos métodos contraceptivos. 

 – Nesse momento, no hospital universitário da capital do país, não tem DIU para as 
pacientes – denunciou. 

 Existe ainda o diferencial por escolaridade. Em 2006, a taxa de fecundidade entre as 
mulheres sem escolaridade era de 4,4, enquanto entre as mais escolarizadas era de 1,5. 

 – São dois Brasis. Um da mulher pobre que engravida cedo e outro da mulher rica que 
pode adaptar sua vontade de ser mãe ao seu projeto de vida – afirmou a pesquisadora 
Tânia Lago. 

 A quantidade de consultas de pré-natal aumentou nos meios urbano e rural. O número de 
mulheres que nunca realizou um pré-natal no campo caiu de 31,9% para 3,6% entre 1996 
e 2006 e no meio urbano a queda foi de 8,6% para 0,8%. No entanto, a realização de pelo 
menos seis consultas de pré-natal ocorreu em apenas 77% das gestações. 

 De maneira geral, o atendimento de saúde às mulheres do campo melhorou. O número 
de partos domiciliares passou de 19,8% para 3,5%. A presença do médico durante o parto 
nesse mesmo meio subiu de 57,7%, em 1996, para 82,6%, em 2006. 

 O número de esterilizações femininas realizadas durante o parto cesárea permaneceu 
em 59% no período a que se refere à pesquisa. O crescimento de cesáreas no Brasil, 
tanto no meio rural como no urbano, é uma preocupação do ministério, que lançou, no 
último mês de maio, uma campanha de incentivo ao parto normal. 



 O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que investigará a informação de que 
31% das gestantes não receberam nenhuma dose da vacina antitetânica. Para o ministro, 
a constatação é paradoxal, uma vez que 77% das gestantes chegaram a ter, pelo menos, 
seis consultas pré-natal. 

  

  
 

A falta da educação 
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 Em 10 anos, de 1996 a 2006, o Brasil conseguiu melhorar em mais de 40% os principais 
indicadores do impacto da pobreza sobre a saúde das crianças. A desnutrição infantil 
crônica, que compromete o crescimento, provocando déficit de altura em relação à idade, 
caiu 46%: de 13% para 7%. Já a mortalidade infantil sofreu redução de 43,5% (de 39 por 
mil nascidos vivos para 22 por mil nascidos vivos). No geral, os avanços captados pela 3ª 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), feita pelo Centro Brasileiro de Análise 
e Planejamento (Cebrap), com o apoio do Ministério da Saúde, são explicados por 
especialistas como resultado do aumento da escolaridade das mães e da renda familiar. 

 Soro caseiro, aleitamento materno, alimentação adequada e asseio são aspectos 
importantes a se considerar. Todos eles, de uma maneira ou de outra, dependentes, em 
primeiro lugar, de boa educação. Ou seja: sem escolaridade — e, em pleno século 21, 
10% das mulheres brasileiras, cerca de 10 milhões de pessoas, ainda não têm sequer o 
nível básico — a saúde também fica prejudicada. Perda dupla, portanto, multiplicada 
quando a vítima é uma mãe, responsável por cuidar da família sem ter condições mínimas 
para ler uma simples cartilha e entender orientações básicas. Exemplo: 20% dos filhos de 
mulheres sem estudo nascidos vivos morrem antes do primeiro aniversário. Quando elas 
têm 12 anos ou mais de escola, a taxa fica próxima de zero. 

 O pior é que, nas faixas mais pobres da população, estudar é um luxo quando não se 
tem dinheiro nem mesmo para adquirir alimentos em quantidade e qualidade suficientes. 
É o caso de 37,5% das mães ouvidas na PNDS. No Nordeste, esse percentual sobe para 
54,6%. Isso, apesar do sucesso de programas de transferência de renda, como o Bolsa 
Família, e da retomada do crescimento do emprego e da renda em todo o país. Fica, pois, 
aceso o sinal vermelho de alerta para o governo, que tem a responsabilidade de não 
apenas manter a melhora dos indicadores, mas acelerar o ritmo da recuperação. Com um 
agravante: o perigo cresce e os desafios aumentam neste momento de aceleração da 
inflação, com a subida dos preços incidindo sobretudo sobre os alimentos. 

 Preocupa ainda outro aspecto da pesquisa: de 1996 para 2006, triplicou o número de 
brasileiras que têm a primeira relação sexual até os 15 anos de idade e dobrou a 
quantidade delas que engravidam, passando de 3% para quase 6%, embora 45% não 
desejassem se tornar mãe tão cedo (sinal de que faltou acesso a métodos contraceptivos, 
em parte, ao menos, por falta de instrução). Note-se que esse quadro agrava a situação 
como um todo, projeta para o futuro o círculo vicioso da miséria. Com mais gente para 
alimentar, menos comida haverá na mesa. Com mais responsabilidade em plena 
adolescência, menos tempo as meninas terão para os estudos e, em conseqüência, 
certamente também a educação dos filhos restará prejudicada. 

  
 



 
O fim da cinturinha de pilão 

Correio Braziliense/DF 
17 de agosto de 2008 

Mais de metade das brasileiras está com a circunferência abdominal acima de 80 cm. O 
excesso de medidas é um dos reflexos do ganho de peso das mulheres, revelado em 
pesquisa do Ministério da Saúde. Em uma década, aumentou em 25% a população 
feminina com sobrepeso ou obesa  
 
Maria Vitória Da equipe do Correio 
 
A mulher brasileira está engordando. E não tem como esconder o excesso de peso em 
roupas justas e curtas, bem ao gosto nacional, pois os quilos a mais estão bem visíveis. A 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), feita em 2006 pelo Ministério da 
Saúde e divulgada no mês passado, mostra que os índices de sobrepeso e obesidade 
entre mulheres em idade fértil, de 15 a 49 anos, cresceram 25% em 10 anos. Em 1996, 
34, 2%delas estavam acima do peso - 9,7%obesas. No último levantamento, esses 
percentuais são de43% e16%, respectivamente. 
 
"A mesa está farta e a vida mais cômoda", resume a endocrinologista Fátima Gonzaga, 
chefe do ambulatório de Obesidade Grave do Hospital Universitário  de Brasília(HUB).As 
razões do ganho de peso, no entanto, são inúmeras. Fatores hormonais, mudança de 
hábitos e estresse estão entre as causas da mudança no perfil nutricional das brasileiras - 
de maioria de subnutridas, até a década de 1980, passou a supernutrida. 
 
Para investigar a curva ascendente na balança, a Revista do Correio ouviu médicos e 
mulheres de classes sociais e hábitos diferentes. Kátia, Gilda, Edlene, Maria José e 
Conceição carregam no corpo os quilos extras adquiridos ao longo de 10 anos ou mais. 
Pelo histórico delas, é possível observar que a mesa farta nem sempre é a causa principal 
do excesso de peso. 
 
MANTENHA O PESO IDEAL 
 
Evite dietas radicais: elas provocam a perda e o ganho de peso consecutivos. Esse tipo 
de regime contribui para aumentar o apetite devido às restrições. Prefira a reeducação 
alimentar. 
 
Faça uma pausa para lanchar: lanches ligeiros no meio da manhã e da tarde, entre as 
refeições principais, permitem controlar melhor o apetite. 
 
Almoce bem: para ser completo, o almoço deve incluir verduras, legumes, carnes magras 
e um tipo de carboidrato. Se optar por uma salada de batatas, deixe o arroz de lado. 
Também não misture massas com arroz e feijão. 
 
Inicie a refeição com hortaliças e legumes: crus ou cozidos, verduras e legumes são 
excelentes fornecedores de vitaminas, minerais e fibras. Ajudam no funcionamento do 
intestino e diminuem a sensação de fome, principalmente se forem consumidos no início 
das refeições. 
 
Abuse das frutas: recomenda-se de três a cinco porções de fruta por dia. Elas se 
encaixam perfeitamente em todas as refeições. 
 



Evite frituras: opte por grelhados, assados ou cozidos ao vapor. As frituras podem ser 
consumidas, mas esporadicamente. 
 
Mastigue devagar: isso ajuda no controle da saciedade e da digestão. Por isso, saboreie 
os alimentos e delicie-se com o seu aroma, gosto, temperatura e textura. 
 
Faça exercícios: caminhar, correr, nadar, freqüentar a academia, ir ao supermercado ou à 
padaria a pé ajudam a eliminar o excesso de calorias. 
 
Cuidados na gravidez: a gestante deve ter uma alimentação equilibrada, com todos os 
grupos de alimentos. Como há tendência de ganho de peso, evite frituras, doces, 
refrigerantes e faça exercícios.  
 
Fontes: endocrinologistas Fátima Gonzaga, Sandra Vilarres, Bruno Gelonse e a nutróloga 
Samantha Enande 
 
POR QUE AS MULHERES ENGORDAM 
 
Os médicos garantem que o consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos e 
gordura e a falta de exercícios são as principais causas pelo excesso de peso na 
população, além da predisposição genética. Há outros fatores, no entanto, que 
contribuem para os quilos extras. 
 
ADOLESCÊNCIA 
 
As meninas enfrentam uma revolução hormonal com a chegada da primeira menstruação. 
Os ovários passam a produzir progesterona e estrogênio, criando, em alguns casos, certo 
grau de resistência à insulina. O distúrbio se predispõe ao acúmulo de tecido 
adiposo.Como o organismo produz também altas doses do hormônio de crescimento, a 
tendência para esse grupo de garotas é o aumento de peso. Outro fator é a Síndrome de 
Ovários Policísticos (SOP) , cujos primeiros sintomas ocorrem na adolescência. Com a 
irregularidade da produção de hormônios femininos, o organismo se torna resistente à 
insulina, tornando-se suscetível ao excesso de peso. 
 
GRAVIDEZ 
 
O corpo da mulher se prepara para gerar o feto, para o parto e a amamentação. É outro 
período de explosão hormonal,com aumento das taxas dos hormônios femininos. O corpo 
da gestante ainda produz substâncias como o lactogênico placentário ( para acolher o feto 
no útero) e a prolactina ( hormônio que estimula a produção de leite). A tendência é o 
ganho de peso, com a taxa ideal entre 9kg e 13kg. Depois do parto, ela perde cerca de 
6kg e o restante durante a amamentação. Mesmo assim, ela pode somar 1 kg a mais ao 
peso anterior. As gestações sucessivas agravam o quadro. O segredo é manter uma 
alimentação balanceada, sem exageros, e fazer atividades físicas. 
 
PÍLULA ANTICONCEPCIONAL 
 
Não é mais a vilã ou a melhor desculpa para o ganho de peso, pois as marcas atuais têm 
menor dosagem hormonal. Mas estudos ainda em andamento mostram que o uso de 
anticoncepcional leva ao aumento da insulina na corrente sangüínea. Mulheres com 
tendência a engordar devem ficar atentas. 
 



ESTRESSE 
 
A dupla ou tripla jornada, a preocupação com os filhos, as noites mal dormidas, enfim, o 
estresse.Algumas mulheres emagrecem, mas a maioria engorda. Isso porque o aumento 
nos níveis de cortisol, o hormônio responsável pelo controle do estresse no organismo, 
também provoca a intolerância à insulina, que alimenta o tecido adiposo. Nesse círculo 
vicioso, surgem os quilos a mais. 
 
MENOPAUSA 
 
Com o fim da produção de progesterona e estrogênio, a mulher tende a ganhar tecido 
adiposo na região abdominal e no tronco. É um processo natural da vida feminina. Se a 
pessoa for sedentária e tiver uma alimentação rica em carboidratos e gorduras, vai 
engordar. Nessa fase, a obesidade traz outros problemas, como diabetes, doenças 
cardiovasculares e dores nas articulações. 



 
 

Gordinhas de Norte a Sul 
Correio Braziliense/DF 

17 de agosto de 2008 

 
"O país mudou! ", exclamam o presidente, o dono da padaria, o motorista de táxi, o 
banqueiro, a dona-de-casa. Sim, modernizou-se também. Mas, em termos de peso 
corporal e tipo de alimentação, talvez esteja pagando um preço bem alto. Os resultados 
da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) mostram que produtos ricos em 
carboidratos e gordura estão mais acessíveis e, portanto, tornaram-se alternativas viáveis 
para famílias de menor poder aquisitivo. "Alimentos, como óleos, farinhas refinadas, bolos 
industrializados, bolachas, balas e doces estão mais baratos em relação aos legumes, 
verduras e frutas, que têm sido cada vez menos consumidos", diz a nutricionista Ana 
Beatriz Vasconcelos, coordenadora do programa de Alimentação e Nutrição do Ministério 
da Saúde. "São resultados que mostram a necessidade urgente de uma alimentação 
saudável associada à atividade física para reverter esse quadro. ". A pesquisa financiada 
pelo ministério revela que o governo precisa agir urgentemente. 
 
O percentual de mulheres com excesso de peso é praticamente o mesmo entre as 
regiões: de 41, 3% no Norte a 45,1% no Centro-Oeste. Os índices de obesidade variaram 
um pouco mais entre as regiões Norte( 12,8%)e Sul (19, 4%) . Em geral,  tanto o 
sobrepeso quanto a obesidade são mais freqüentes entre mulheres mais velhas e com 
maior número de filhos. 
 
 
 
 

Ministério da Saúde apresenta Pesquisa Nacional de Saúde 
180graus.com/PI 
03 de julho de 2008 

 

 O Ministério da Saúde apresenta hoje (03), às 11 horas, em Brasília (DF), os resultados 
da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS). 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap). 

 A pesquisa, que traça o perfil da população feminina em idade fértil (15 a 49 anos) e de 
crianças menores de cinco anos, coletou informações entre novembro de 2006 e maio de 
2007. 

 Os resultados permitem uma análise dos avanços ocorridos no país e a atualização dos 
indicadores de saúde, como também representam uma fonte de informação para a 
comunidade acadêmica e para o aprimoramento de políticas públicas do Brasil. 

  
 

Pesquisa traça perfil de mulheres em idade fértil e de crianças de até 
cinco anos 

24Horas News - Cuiabá/MT 
03 de julho de 2008 



 

 Redação 24HorasNews O Ministério da Saúde apresenta hoje (3), às 11h, no Brasília 
Alvorada Hotel, os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher (PNDS), iniciada em 2006. Será lançado um site com os dados da pesquisa. 

 O estudo foi feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 
14.617 domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 
2007. Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap). 

  

  
 

Estudo constata que acesso a pré-natal cresceu em áreas rurais e 
urbanas 

A Gazeta - Digital - MT/MT 
03 de julho de 2008 

 

 Agência Brasil  

 O percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-natal caiu na zona rural 
de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 8,6% para 0,8% no mesmo 
período. Esse foi um dos avanços constatados pela Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde, divulgada hoje (3). O 
índice nacional ficou em 1,3% de mulheres grávidas que não realizaram nenhuma 
consulta. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais, 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi o Norte, com 61% dos casos. A região também registrou o maior índice 
de grávidas que não foi submetida a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Temos que dar continuidade às estratégias [de estímulo ao pré-natal] para que esse 
aumento se dê de forma eqüitativa também nas regiões Norte e Nordeste. Essa é 
inclusive, umas das metas do [programa] Mais Saúde”, apontou o ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. 

 Outros fatores que diferenciaram o acesso ao pré-natal foram a escolaridade e o fato de 
o acompanhamento ter sido feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por clínicas 
particulares. 

 Em relação ao primeiro fator, a pesquisa constatou que o acesso aumenta junto com a 
quantidade de anos de estudo, passando de uma assistência total para mulheres que 
estudaram por 12 anos ou mais para um percentual de 6,9% de gestações sem nenhuma 
consulta pré-natal entre mulheres sem instrução formal alguma. 

 Outro dado destacado na pesquisa em relação ao pré-natal é o aumento no percentual 
de mulheres que realizaram a primeira consulta antes de completar três meses de 
gestação. Se em 1996 esse percentual era de 66%, em 2006 o número chegou a 82,5%. 

 O tempo médio de gestação na primeira consulta no Brasil é de 2,3 meses. Nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, esse período é de dois meses. Já no Nordeste e no Norte a 
primeira consulta é mais tardia: 2,6 e 2,7 meses respectivamente. 

  
 



 
Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo e têm mais acesso a 

contraceptivos 
A Gazeta - Digital - MT/MT 

03 de julho de 2008 

 

 Agência Brasil  

 As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a métodos 
contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, divulgada hoje (3). Em dez anos, o percentual de mulheres que tiveram a 
primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de jovens entre 
15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. 

 Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 
que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 2006, 
o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para adquirir 
contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 “É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade”, apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher, 
no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. “A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano 
de estudo fica acima de quatro filhos por mulher”, aponta o documento. Entre as 
brasileiras com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 “Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar”, apontou Elza Berquó. 

 O estudo completo está disponível na página do Ministério da Saúde na internet. 

  
 

 
Partos em casa são cada vez mais raros 

A Gazeta - MT/MT 
04 de julho de 2008 



 

 Brasília-AE 

 O Brasil das crianças nascidas em casa, assistidas por parteiras, está cada vez mais 
raro. Em 2006, 98% dos partos foram feitos por médicos, em hospitais. Até mesmo na 
zona rural a realidade mudou. De 78% de nascimentos em hospitais, pulou-se para 96%. 
No entanto, o acompanhamento pré-natal ainda revela uma falha: 40% das mulheres não 
são informadas sobre a maternidade para onde devem ir na hora do parto, o que, 
segundo a Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde (PNDS), revela desarticulação 
dos sistemas de atendimento. No entanto, quase 90% dos nascimentos ocorreram no 
primeiro hospital procurado. 

 A pesquisa revela dado preocupante: mulheres têm filhos ainda mais cedo que em 1996. 
A idade (mediana) em que mais mulheres tiveram filho em 2006 foi 21 anos. Em 1996, era 
22 anos e meio. Além disso, 53% dos bebês nasceram, em 2006, de mães entre 19 e 24 
anos. 

 ANTICONCEPCIONAL: 99,9% das mulheres brasileiras conhecem algum método 
anticoncepcional e 67,8% fazem uso deles. No entanto, 77,8 % disseram nunca ter usado 
camisinha. 

 POPULAÇÃO: o número de crianças até 9 anos no País caiu entre 1996 e 2006. Hoje, 
elas representam 16,5% da população. Por outro lado, 1,5% dos brasileiros já tem mais 
de 80 anos. 

 DESNUTRIÇÃO INFANTIL: a crônica caiu pela metade entre 1996 e 2006 e está hoje em 
6,8% dos menores de 5 anos. Os fatores principais para essa queda foram o aumento da 
escolaridade das mães e da renda familiar. 

 CESARIANAS: as cesáreas aumentaram de 36% em 1996 para 44% em 2006, indo na 
contramão da política do Ministério da Saúde. Nas áreas rurais, o índice de cesáreas 
passou de 20% para 35%. No sistema privado, elas já representam 77%. 

 PRÉ-NATAL: 61% das mulheres brasileiras hoje fazem mais de sete consultas pré-natal. 
No entanto, os procedimentos não são completos. 

 AMAMENTAÇÃO: em média, as crianças brasileiras são amamentadas exclusivamente 
com leite materno por 2,2 meses, contra os seis recomendados pelo Ministério da Saúde. 

  
 
 

Qualidade de vida 
A Notícia/SC 

05 de julho de 2008 

 

 A combinação entre a escolaridade dos brasileiros e os investimentos públicos 
direcionados à mulher no País vem permitindo avanços importantes, que se estendem 
sobretudo às crianças. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) demonstra 
que, em uma década, a desnutrição infantil caiu de 13% para 7%. 

 No mesmo período, a mortalidade infantil teve uma redução de 43,5%, tornando mais 
factível o cumprimento pelo Brasil das chamadas Metas do Milênio. Ainda assim, 
persistem desigualdades regionais em níveis inaceitáveis nessa área e transformações 
sociais para as quais o poder público precisa dar mais atenção. 

 Um aspecto importante dos dados anunciados pelo levantamento encomendado pelo 
Ministério da Saúde é que as conquistas ocorreram mesmo sob um clima de escassez de 



recursos oficiais e graças a providências simples. Entre as alternativas para assegurar 
mais qualidade de vida à infância estão desde a ênfase ao soro caseiro até maiores 
investimentos em saneamento básico. Ainda assim, falta atenção a aspectos como a 
importância do exame pré-natal e do aleitamento materno. 

 Ao mesmo tempo, preocupa o fato apontado pela pesquisa de que, mesmo dispondo de 
mais acesso a métodos contraceptivos, as mulheres ainda esbarram em diferenças entre 
o momento em que desejam ter filhos e o em que realmente vêm a tê-los. A diferença é 
maior principalmente entre as brasileiras de menor instrução, o que reforça a importância 
da maior facilidade de acesso ao ensino e à informação. 

 Uma das lições deixadas pelo estudo é que não basta apostar em campanhas de alertas 
sobre as conseqüências da gravidez na adolescência. As mulheres precisam se 
convencer de que ser mãe não significa ter de renunciar a planos para a vida pessoal e 
profissional. Quanto mais os filhos forem planejados de forma consciente, maiores serão 
as suas chances de crescerem sadios e de o País atenuar a mortalidade infantil. 

  
 

 
Mito da explosão populacional 

A Tarde/BA 
11 de julho de 2008 

 

 Algumas das mais importantes transformações no padrão demográfico brasileiro 
continuam sendo desconhecidas por grande parte da sociedade. Causa espanto a forma 
pela qual os processos demográficos são (mal) tratados na imprensa. Invariavelmente, 
cronistas, gestores, políticos e "cientistas" famosos versam sobre crescimento 
populacional e planejamento familiar. Entretanto, os argumentos são anacrônicos e de 
tendências de décadas passadas, e desconsideram os indicadores demográficos e os 
processos atuais em curso. As conclusões são sempre as mesmas e até piores do que os 
pseudodiagnósticos: a "explosão populacional" é a causa da fome, pobreza, violência e 
degradação ambiental. 

 No Dia Mundial da População, neste 11 de julho, é importante desmistificar tais 
aberrações que, infelizmente, terminam se legitimando por força de repetição. 
Contrariamente ao senso comum, o ritmo de crescimento da população vem declinando 
rapidamente. Na Bahia, a taxa média de crescimento que era 2,4% ao ano durante a 
década de 1970 diminuiu para 1,1% entre 2000 e 2007. O significativo declínio da 
fecundidade foi o principal determinante de redução do ritmo de crescimento populacional. 

 A taxa de fecundidade em 1970 (7,2 filhos/ mulher) declinou para 2,2 em 2006 e, 
segundo o IBGE, em 2010, será de 2,05 - média abaixo do nível de reposição da 
população (2,1). Em 2030, as mulheres baianas terão, em média, menos de dois filhos 
(1,9). 

 Indubitavelmente a fecundidade ainda é mais elevada entre as mulheres com menores 
níveis de educação e renda e residentes em áreas rurais. Esse maior número de filhos é 
decorrente da falta de informação e acesso a métodos contraceptivos modernos. Mesmo 
assim, dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS-2006), divulgados pelo Ministério da Saúde no dia 3 deste mês, demonstram que, 
no ano de 2006, entre as mulheres vivendo em alguma forma de união, 81% usavam 
anticoncepcionais (em comparação com 77% verificados em 1996). Ademais, o 
comparativo entre as taxas de fecundidade observada e desejada (2,5 e 1,8 filhos/mulher, 
em 1996, e 1,8 e 1,6, em 2006) indica que as mulheres estão conseguindo, cada vez 



mais, planejar e regular a sua fecundidade. 

 Diante deste contexto, não há motivo que justifique o debate em torno do anacrônico e 
transgressor discurso em prol da implantação de uma coercitiva política de controle 
populacional. 

 Cada cidadão tem o direito de decidir o momento e a quantidade de filhos que pretende 
ter. Cabe ao Estado, portanto, assegurar os meios e o acesso ao planejamento familiar, 
mas, sem violar e interferir nas escolhas individuais. 

 Não é a toa que o tema escolhido pela ONU para o Dia Mundial da População em 2008 é 
planejamento familiar - é um direito, vamos fazer disso uma realidade. 

  
 
 

 
AGÊNCIA O GLOBO - Brasília  

A Tarde/BA 
04 de julho de 2008 

 

 Uma pesquisa divulgada ontem mostra que, em dez anos, mais mulheres brasileiras 
decidiram iniciar a vida sexual mais cedo e, por ter mais acesso a métodos 
contraceptivos, passaram também a ter menos filhos. A Pesquisa Nacional de Demografia 
e Saúde de 2006 (PNDS) foi financiada pelo Ministério da Saúde e realizada com 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e cinco mil crianças com até 5 anos, entre 
novembro de 2006 e maio de 2007. O levantamento revela que, em 1996, 11% das 
entrevistadas informaram ter tido a primeira relação aos 15 anos. Dez anos depois, esse 
índice subiu para 32,6% das mulheres. 

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade para o primeiro filho era de 22,4 anos, enquanto que, em 2006, 
passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos também subiu, 
passando de 3% para 5,8%. 

 A pesquisa revela ainda que a média de filhos por mulher brasileira saiu de 2,5 para 1,8 
entre 1996 e 2006. O número de mulheres que utilizam o SUS como fonte de acesso às 
pílulas anticoncepcionais praticamente triplicou. 

  
 

 
Demografia e Saúde: Maioria faz consulta pré-natal 

A Tribuna/MT 
09 de julho de 2008 

 

 Um dos grandes avanços evidenciados pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
de 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde, na região Centro-Oeste foi o 
acesso de quase 100% das mulheres aos serviços de saúde na hora do parto. Em 1996, 
1,7% das mulheres grávidas teve filhos em casa. Em 2006, esse número caiu para 0,5%. 
Nesses dez anos, aumentou o número de mulheres que fizeram o pré-natal. Em 1996, 
8,3% não haviam feito nenhuma consulta pré-natal. Em 2006, esse número caiu para 
1,8% das mulheres. O acompanhamento médico na hora de nascimento do bebê passou 
de 92%, em 1996, para 95,2% em 2006. 

 Em dez anos, a taxa de fecundidade das brasileiras que vivem no Centro-Oeste caiu de 



2,3 para 2 filhos por mulher. Apesar de ter maior acesso a contraceptivos, o número de 
mulheres da região em idade fértil que faz uso de algum método teve uma queda tímida: 
passou de 84,5% para 83,5% entre 1996 e 2006. No entanto, mais que quadruplicou o 
número de mulheres cujos parceiros utilizam preservativo masculino: de 2,3% para 
10,8%. 

 Assim como as demais brasileiras, as do Centro-Oeste iniciam a vida sexual mais cedo. 
Os dados apurados pela PNDS-2006 mostram que caiu de 18,9 anos para 17 anos a 
idade da primeira relação sexual. Essa mudança de comportamento resultou em aumento 
no número de grávidas ou mães com idades entre 15 e 19 anos. Em 1996, as jovens da 
região que afirmaram estar grávidas do primeiro filho, à época da entrevista, 
correspondiam a 4% das entrevistadas. Em 2006, esse percentual passou para 5,4%. As 
jovens que afirmaram ser mães, em 1996, representavam 13% da população, número que 
aumentou para 20,5% em dez anos (leia quadro abaixo). 

 A precocidade na vida sexual rejuvenesceu o padrão reprodutivo. Em 1996, a média de 
idade para o primeiro filho era de 21,2 anos. Dez anos depois, passou a ser de 20 anos. 

 O aumento na distribuição gratuita de contraceptivos contribuiu para essa tomada de 
decisão. O acesso mais amplo aos métodos implicou redução da esterilização das 
mulheres. Em 1996, 59,5% das mulheres com parceiros fixos foram esterilizadas. Em 
2006, o índice caiu para 38,9%. Em contrapartida, em dez anos, mais que dobrou a 
participação masculina na anticoncepção. No período, esterilização masculina passou 
1,5% para 3,9%. 

  ACESSO A MEDICAMENTOS A PNDS-2006 investigou a ocorrência, em mulheres 
férteis da região, de enfermidades como hipertensão (13%), diabetes (1,3%) 
bronquite/asma (7,4%), depressão/ansiedade/insônia (15,6%), anemia (24,8%), 
artrite/reumatismo (5,4%) e vaginite/vulvo-vaginite (24,6%). A consulta revelou que mais 
de 90% das entrevistadas afirmaram ter acesso aos medicamentos para o tratamento. 

 ALEITAMENTO MATERNO 

 Na região Centro-Oeste, em 2006, 2,3% das crianças nunca foram amamentadas. Em 
compensação, o número das que foram amamentadas na primeira hora após o 
nascimento, em 2006, foi maior que nos dez anos anteriores: 39,7% contra 29,5%. O 
aleitamento nas primeiras 24 horas depois do parto, entre as crianças alguma vez 
amamentadas, alcançou praticamente a totalidade em 2006 (99,5%), contra os 73,2% 
apurados uma década antes. A mediana de duração da amamentação exclusiva em 
crianças com até 35 meses de idade. 

  
 

Mais tempo de aleitamento materno, menos doenças 
A Tribuna/MT 

06 de agosto de 2008 

 

 

 Menos chances de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes - , diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a ser 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que tem sua versão 
nacional de 1ª a 7 de agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da campanha ocorreu dia 1º no Rio de 
Janeiro. 



 A madrinha da semana nacional é a atriz Dira Paes, que aparece, em cartaz, folder e 
filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. “O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo 
Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

 Novo retrato ¯  Uma fotografia mais atual do aleitamento materno devera ficar pronta até 
o fim deste ano. No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra 
paralisia infantil, haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá não só 
as capitais, mas também diversos municípios dos estados. “Aí, sim, teremos uma 
fotografia mais precisa e ampla que a da PNDS”, prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. “Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva”, diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil, voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 
11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

 Contra indicação ¯  Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber 
o leite materno. Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães 
portadoras do vírus HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova do 
Espírito Santo, assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, o 
leite até poderia ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o 
vírus. Passaria a ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos 
hospitais, em que todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos 
bebês. 

“Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que qualquer 
outro leite que não o da mãe”, garante a assistente. Hoje, no país, 1% das gestantes é 



portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as injetáveis, 
não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por meio do 
aleitamento. 

  
 

 
Bolsa-Família: mais de 6 mil não cumprem regras  

A Tribuna/AC 
08 de julho de 2008 

 

A Secretaria Municipal da Saúde (Semsa), por meio da área técnica, informou que cerca 
de 6.411 pessoas, beneficiadas do Programa Bolsa-Família, deixaram de cumprir com as 
condicionalidades exigidas pelo programa. Entre elas está o acompanhamento de saúde, 
na qual determina que o beneficiário compareça a qualquer unidade de saúde, no mínimo, 
duas vezes ao ano. O prazo encerrou-se no último dia 30. 

 De acordo com a responsável municipal pela saúde da criança, Iana Sarquis, as pessoas 
que não compareceram aos centros de saúde nesse período, que foi de janeiro a junho, 
denominado como primeira vigência, correm o riscos de ter o benefício bloqueado. 

 "É dever do beneficiário do Bolsa-Família realizar essa condicionalidade. Infelizmente o 
resultado não foi positivo. Apenas 31.9% das 20 mil pessoas beneficiadas compareceram, 
ou seja, praticamente 68.1% deixou de realizar as consultas", disse Iana Saquis. 

 Iana ressalta ainda que não há como saber a quantidade de benefícios que serão 
bloqueados, pois há muitos processos em revisão para que esse fato ocorra. 

 A responsável lembra que, a partir de agosto, a Semsa começa a realizar o 
acompanhamento de saúde da segunda vigência, o que pode evitar, para alguns 
beneficiários, a perda do benefício. (Ana Paula Batalha) 

 Alguns procedimentos que podem levar o benefício a ser bloqueado 

 Descumprimento das condicionalidades (Portaria GM/MDS n.º 551, de 09.11.2005) 

 1ª. Vez: notificação de advertência - benefício sem alteração 2ª. Vez: bloqueio 30dias - a 
família volta a receber com o acumulado 3ª. Vez: suspensão 60 dias - a família fica sem 
receber por 60 dias e volta a receber sem o acumulado 4ª. Vez: suspensão 60 dias - 
novamente a família fica sem receber por 60 dias e volta a receber sem o acumulado 5ª. 
Vez: cancelamento - perda do benefício 

 Expressão da cultura popular 

 O 10º Arraial Cultural alcançou o sucesso esperado de público, organização e segurança. 
O evento finalizou sua programação no domingo, 6, comprovando ser um dos maiores na 
expressividade da cultura popular no Acre e na Região Norte. Os números divulgados 
pela coordenação apontam que cerca de 65 mil pessoas visitaram o espaço do 
estacionamento do Arena da Floresta nos seis dias do Arraial Cultural. No último dia o 
público visitante chegou a 17 mil pessoas, que foram especialmente para prestigiar a 
apresentação e premiação das três quadrilhas vencedoras, além da performance da 
Quadrilha da Terceira Idade e do show da cantora Verônica Padrão acompanhada pela 
banda Pimenta de Cheiro. 

 O público lotou a Arena dos Folguedos para assistir à premiação dos grupos juninos 
vencedores do 10º Concurso de Quadrilhas, que este ano abriu o leque para a integração 
com os municípios acreanos e trouxe como tema o meio ambiente. 

 Daniel Zen, presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, fez a entrega da 



premiação a Adelcimar dos Santos, representante da Pega-Pega. Primeira colocada no 
concurso, a Pega-Pega recebeu um cheque no valor de R$ 3 mil e uma viagem a Goiânia 
(GO), com ônibus fretado, para participar do concurso nacional que acontece nos dias 2, 
3 e 4 de agosto próximo. 

 "Esse é o décimo ano do Arraial e do Concurso de Quadrilhas em parceria com a Liga 
das Quadrilhas Juninas do Acre, e percebemos a cada ano que o arraial é mais 
prestigiado", disse o presidente da Fundação Elias Mansour, Daniel Zen. "Neste ano, nós 
tivemos um diferencial no concurso de quadrilhas, que foi a participação dos grupos 
juninos do interior, o que gerou uma integração entre a capital e os outros municípios." 

 Emoção, alegria e união na premiação   

 A entrega dos prêmios foi para os grupos contemplados com o primeiro, segundo e 
terceiro lugares do concurso, bem como para a rainha, o ator destaque, o melhor 
animador, o melhor noivo e a melhor noiva. Após a premiação, como é de costume, cada 
grupo junino apresentou sua perfomance na Arena dos Folguedos. O grande momento de 
consagração foi quando os brincantes dos três grupos vencedores formaram um único 
cordão junino, levando o público a aplaudir de pé o verdadeiro show de cultura popular. 

 O terceiro lugar foi para a Matutos na Roça, que trabalhou o tema utilizando o texto O 
Homem que Vendeu a Alma ao Diabo e Quase Perdeu Seu Amor, do teatrólogo 
pernambucano Romualdo Freitas. 

 "A emoção não é apenas pela premiação, mas pela participação nesse momento no qual 
a cultura caipira do nosso Estado está crescendo e se desenvolvendo", comenta Cleber 
Roberto, representante da quadrilha, que iniciou sua apresentação ao som da música 
Chico Rei, do acreano Tião Natureza. 

 "Para o desenvolvimento desse espetáculo, há sempre um gasto muito grande, 
principalmente para a construção do figurino, que é onde precisamos investir mais. Como 
não temos patrocínio, corremos atrás de outras formas de arrecadação de recursos, como 
realização de bingos", lembrou. 

 A Sassaricando na Roça, formada por moradores do conjunto Nova Esperança, foi a 
contemplada com o segundo lugar do concurso, com o tema Água é Vida. Israel Silva, 
representante da quadrilha, comenta sobre as dificuldades financeiras em torno da vida 
de quadrilheiro e da satisfação com a premiação. "Como é do conhecimento de muitos, 
temos uma grande dificuldade em ser quadrilheiros, pois é muito difícil a arrecadação de 
recursos próprios", afirmou. 

 "Ficar em segundo lugar é uma grande satisfação, pois em 2007 ficamos em décimo 
lugar e passamos a nos dedicar bastante, ensaiando à noite, buscando patrocínio e 
analisando erros para podermos consertar. Subimos oito colocações em relação ao ano 
passado, então isso prova que nosso trabalho não foi em vão" finaliza. 

 Grande premiada da noite com o primeiro lugar, a quadrilha Pega-Pega abordou o tema 
O Verde é Nosso, Vamos Preservar, relevante ao contexto de destruição e devastação 
ambiental em que se vive atualmente. "Após a escolha temática do meio ambiente feita 
pela Liga de Quadrilhas, nós começamos a nos organizar e a pesquisar como poderíamos 
trabalhar esse tema", diz Adelcimar dos Santos, representante da Pega-Pega. 

 Em cima da frase O Verde é Nosso, Vamos Preservar, os quadrilheiros construíram o 
figurino, colorido em verde, amarelo, azul e vermelho, representando ainda a imagem do 
corte da seringueira nas camisas. "Essa é a terceira vez que ganhamos aqui, e é sempre 
uma emoção muito grande este ano, principalmente, pois interagimos com quadrilhas de 
outros municípios, mostrando que a cultura popular se faz presente em todo o Acre. O 
governo do Estado está de parabéns mais uma vez por esse grandioso evento, que a 
cada ano dá um show de organização." 



 A Pega-Pega que representa o Acre no concurso nacional em Goiânia, já se prepara 
para fazer bonito em sua apresentação. "Saber que nós vamos representar o Acre é muito 
gratificante. Nós nos preparamos para vencer aqui, e agora temos vinte dias para nos 
preparar e ficarmos entre os cinco primeiros colocados lá. E isso é algo que eu acredito 
que vamos conseguir" finaliza Adelcimar. 

 Integração  

 Foram cinco municípios participantes do concurso: Sena Madureira, Feijó, Brasiléia e 
Epitaciolândia e Tarauacá, que fez uma apresentação especial no sábado, 5, antes do 
show nacional e mais esperado do cantor paraense Pinduca, popularmente conhecido 
como Rei do Carimbó. 

 O presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), Aurimar Aragão, explica 
que a participação das quadrilhas do interior é devido o Arraial ter se tornado um evento 
estadual. "Nós começamos a fazer articulação dentro dos municípios para fortalecer a 
cultura junina, e principalmente para que outros municípios tivessem oportunidade de 
concorrer no concurso nacional como representante do Acre, já que antes eram apenas 
quadrilhas da capital e não era justo. Estamos com o governo plantando a semente e 
vamos colher bons frutos". 

 No local, onde foi montada uma espécie de cidade cenográfica junina, durante os seis 
dias do evento, o público participou de uma programação cultural que envolveu a 
apresentação de shows com artistas locais e nacionais, o tradicional concurso de 
quadrilhas, jogos e brincadeiras juninas entre outras, e aproveitou para saborear as 
receitas da culinária regional nas barracas montadas no espaço. 

 O Arraial Cultural é uma realização do governo do Estado por meio da Fundação Elias 
Mansour, com o apoio da Prefeitura de Rio Branco por meio da Fundação Garibaldi Brasil 
e da Liga das Quadrilhas Juninas do Acre. (AN do Acre) 

 Juíza de trânsito concorda com rigor da "lei seca" 

 Reduzir as ocorrências de acidentes de trânsito, relacionadas ao consumo de bebidas 
alcoólicas aos condutores de veículos no país, é a principal finalidade da Lei 11.705/8, de 
19 de junho desse ano, que prevê penalidades mais severas, como apreensão do veículo, 
perda da carteira de habilitação e até prisão. 

 De acordo com a juíza de direito do Juizado de Trânsito, Solange Fagundes, o juizado 
visa atender às ocorrências de trânsito e aferir as responsabilidades do condutor. Para 
ela, sem dúvidas, a embriaguez gera uma precisão de culpa no acidente. 

 "A lei, em poucos dias, tem mostrado resultado eficaz. Pessoas estão se sentindo 
intimidadas em dirigirem alcoolizadas, então precisa se cumprida com muito rigor, pois o 
trânsito mata mais que a guerra no Iraque", ressaltou Solange Fagundes. 

 Para a juíza, a lei tem um efeito pedagógico e inovador, itens que são realmente 
necessários. Acredita, até que se discuta a incondicionalidade, que prevalece mais o 
efeito pedagógico, portanto, deve ser cumprida com rigor. 

 Fiscalização no fim de semana  

 O consumo de bebidas alcoólicas é uma das principais causas de acidentes 
automobilístico no país, segundo o major Espíndola, da Companhia Estadual de Trânsito 
(Ciatran). 

 Por conta das festividades realizadas no fim de semana, Festival de Quadrilhas, na 
Arena da Floresta e o Carnavale, em Brasiléia, a fiscalização de trânsito foi intensa. 

 "Reforçamos o trecho no município de Senador Guiomard, abordando todos os veículos 
que estavam saindo de Rio Branco com destino à Brasiléia, além de deslocarmos uma 



guarnição para o município. Tudo foi tranqüilo e tivemos resultados positivos", declarou 
major Espíndola. 

 (Ana Paula Batalha) 

 Regras da nova lei  

 O motorista flagrado com uma dosagem superior a 0,2 gramas de álcool por litro de 
sangue "equivalente a uma lata de cerveja" pagará multa de R$ 955, perderá sete pontos 
de motorista e terá suspenso o direito de dirigir por um ano. 

 Aqueles cuja dosagem no sangue superar 0,6 decigramas por litro ou 0,3 miligramas por 
litro, equivalente a duas latas de cerveja, deverão ser presos em flagrantes. As penas 
podem variar de seis meses a três anos de prisão, sendo afiançáveis por valores entre R$ 
300 e R$ 1,2 mil, além de perder o direito de dirigir. 

 Resultados  4 Carteiras de habilitação apreendidas; 6 Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV); 102 Auto de infração; 8 Acidentes envolvendo bens 
materiais; 13 Acidentes envolvendo vítimas, sendo 2 vítimas fatais. 

 Fracassa tentativa de acordo, e os Correios continuam em greve 

 A reunião promovida na manhã de ontem pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) para 
colocar fim à greve dos servidores dos Correios fracassou, e o movimento continua em 22 
Estados. 

 A diretora do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Acre e Rondônia (Sintect-
NO), Suzy Cristiny da Costa, disse que a diretoria da estatal exigiu que os funcionários 
retornassem ao trabalho para reiniciar as negociações, o que foi negado. 

 "Na greve de abril, eles pediram a mesma coisa, mas não cumpriram o acordo, por isso 
essa exigência foi recusada", afirmou. 

 Sem uma nova proposta, 70% dos serviços continuam paralisados, prejudicando todo o 
serviço de correspondência. Hoje, a greve completou uma semana. 

 A direção-regional dos Correios informou que os funcionários estão priorizando a entrega 
de sedex, PAC e telegramas. 

 A categoria está reivindicando a participação na organização do plano de cargo, carreira 
e salário (PCCS), a concessão do adicional de risco no valor de 30% e a participação dos 
lucros e resultados (PLR). (Freud Antunes) 

 Natex já tem licença da Anvisa para produzir preservativos 

 Indústria começa em breve a produção em larga escala (Foto Sérgio Vale / Secom) A 
Natex, a fábrica de preservativos de Xapuri, já tem licença da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) para funcionamento regular. Uma nova inspeção sanitária, 
prevista para os próximos dias, consolidará a regularidade da indústria. A Natex é a 
primeira no mundo a produzir camisinhas com borracha de seringal nativo. 

 Com o licenciamento, a Natex recebeu R$ 6,7 milhões referentes à primeira parcela do 
convênio firmado entre o Governo do Estado e o Ministério da Saúde para produção dos 
lotes iniciais de preservativos destinados aos programas de prevenção de DST/Aids. 

 Com 2,6 mil metros quadrados de área construída, a unidade tem capacidade de 
produção de 100 milhões de unidades ao ano. Atualmente, gera 150 empregos diretos e 
envolve cerca de 500 moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes. (AN do Acre) 

 Descontos em compras à vista valem para cartão 

 Muitas lojas oferecem aos seus clientes descontos no pagamento à vista, mas, na hora 
de efetuar o pagamento, o vendedor se nega a conceder o desconto caso o cliente queira 
utilizar o cartão de débito ou crédito, aceitando somente o pagamento em dinheiro ou 



cheque. Fique atento, pois essa prática é considerada abusiva e fere o código de 
proteção e defesa do consumido. 

 Se o fornecedor faz uma oferta nas compras à vista, ele é obrigado a oferecer o mesmo 
desconto no cartão de débito ou crédito caso trabalhe com essas formas de pagamento, 
pois pagar em cartão de débito ou crédito é o mesmo que pagar em dinheiro, ou seja, 
também é um pagamento à vista. 

 Muitos fornecedores justificam essa atitude em razão da taxa cobrada pelas operadoras 
dos cartões, essa taxa é referente a um percentual que incide sobre o valor de cada 
transação, a quantia é determinada pela empresa que credencia o estabelecimento para o 
uso de uma determinada bandeira de cartão. 

 O consumidor que se deparar com essa prática quando for às compras deve formular 
uma denúncia no Procon e, a partir daí, o órgão tomará providências para averiguar a 
ocorrência no estabelecimento, se a denuncia for comprovada, o local será autuado e 
poderá receber uma multa que varia de R$ 200 a R$ 3,190 milhões, de acordo com a 
gravidade da infração. 

 Segundo a diretora do Procon-AC, Francis Mary, o consumidor deve ficar atento para 
esse tipo de situação, pois o pagamento das taxas das operadoras dos cartões é 
obrigação dos fornecedores, o consumidor que for vítima dessa prática, deve procurar os 
seus direitos, conforme o código de proteção e defesa do consumidor, só assim os 
fornecedores irão se adequar às leis de forma rápida. (Assessoria) 

 Conab do Acre ganhará autonomia 

 O Acre e outros quatro Estados brasileiros terão suas próprias superintendências da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A informação foi confirmada na manhã 
de ontem, 7, pela assessoria de imprensa da Conab, em Brasília, e pelo gerente da 
unidade de Rio Branco, Filomeno Gomes. "Com a superintendência, os projetos do Acre 
terão uma linha direta com a diretoria em Brasília e não passará mais por Rondônia, a 
quem está ligada atualmente", explicou Gomes. 

 O Acre é o primeiro da lista e a autonomia deve ser implantada até o final de 2008. O 
fortalecimento da agricultura familiar é um dos fatores que levam à autonomia 
administrativa da Conab no Estado. A companhia está presente em onze municípios e já 
injetou, desde 2004, R milhões na economia regional através do Programa de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura Familiar. 

 A Conab é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, criada por Decreto Presidencial e autorizada pela Lei nº 8.029, de 12 de 
abril de 1990, tendo iniciado suas atividades em 1º de Janeiro de 1991. 

 O surgimento da Conab representou um passo importante na racionalização da estrutura 
do Governo Federal, pois se originou da fusão de três empresas públicas, a Companhia 
Brasileira de Alimentos (Cobal), Companhia de Financiamento da Produção (CFP) e a 
Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem), que atuavam em áreas distintas e 
complementares, quais sejam, abastecimento, fomento à produção agrícola e 
armazenagem, respectivamente. A Conab é a agência oficial do Governo Federal, 
encarregada de gerir as políticas agrícolas e de abastecimento, visando assegurar o 
atendimento das necessidades básicas da sociedade, preservando e estimulando os 
mecanismos de mercado. Com informações da Conab. (AN do Acre) 

 Atividade sexual precoce envolve vítimas de pedofilia 

 Na semana passada, o Ministério da Saúde divulgou a Pesquisa Nacional de Demografia 
e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS). De acordo com a pesquisa, nos últimos dez 
anos, as brasileiras passaram a iniciar vida sexual cada vez mais jovem. 



 Na última década, o percentual de mulheres que tiveram a primeira relação sexual até os 
15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se 
declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. 

 Em Rio Branco, os números não se diferenciam da pesquisa nacional. Segundo dados 
coletados por uma pesquisa realizada pela Coordenadoria Municipal da Mulher entre 
março e maio de 2006, a maior parte das jovens entrevistadas, ou seja, 30,55%, 
informaram que iniciaram sua vida sexual entre 14 e 15 anos. 

 A gerente de cidadania da Coordenadoria da Mulher, Graça Lopes, ressaltou que as 
respostas incluídas na pesquisa são voluntárias, ou seja, não há interferência por parte do 
pesquisador. 

 "Não questionamos o que os pesquisados responderam, mas sabemos que a realidade é 
essa que foi constatada nas duas pesquisas. Não há muita disparidade entre os dados 
locais e os nacionais", disse Graça. 

 Realidade  

 O universo de entrevistadas na pesquisa nacional foi com mulheres em idade fértil de 15 
a 49 anos. A pesquisa da Coordenadoria Municipal entrevistou mulheres com idade 
inferior ao universo da PNDS para constatar qual seria a realidade da capital. E, ao 
entrevistar garotas que ainda estavam na infância, a pesquisa apresentou uma realidade 
que parte da sociedade finge desconhecer. Entre as mulheres pesquisadas, 2,46% 
informaram que iniciaram a vida sexual aos 7 anos. 

 Esse percentual aponta que infelizmente a pedofilia faz parte da realidade de muitas 
garotas, principalmente, das que vivem em situação de risco, com famílias 
desestruturadas e que possuem baixa renda. 

 "Abaixo da faixa etária dos 14 anos, caso seja constatado algum tipo de relação sexual, 
já é considerado pedofilia infelizmente, aqui nós já tivemos esses relatos de meninas que 
com apenas 7 anos iniciaram a vida sexual", afirmou a gerente. 

 Gravidez na adolescência  

 De acordo com a PNDS, a idade média que as brasileiras têm o primeiro filho atualmente 
é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. Em Rio Branco, a média está abaixo dessa faixa 
etária. 

 Segundo a pesquisa da coordenadoria, 24,27%, a maior parte das entrevistadas, 
declararam que tiveram o primeiro filho aos 16 anos. As entrevistadas do município 
também informaram que a gravidez não foi planejada e que aconteceu enquanto ainda 
namoravam os parceiros. 

 A coordenadoria constatou que 47,35% dos homens que mantiveram relação sexual com 
a garotas e dessa relação aconteceu a gestação estão na faixa etária dos 20 aos 30 anos 
e que 37,44% são rapazes na faixa entre 16 a 19 anos. 

 A gerente lembra que por serem muitos jovens e iniciarem precocemente a vida conjugal 
os casais de adolescentes acabam constituindo uma família sem infra-estrutura. 

 "A maior parte por ser jovens não têm condições de manter uma família e tais 
circunstâncias geram outros problemas sociais", afirma Graça. 

 A gerente fez um alerta para outro fator que impressiona de acordo com informações da 
Maternidade Bárbara Heliodora, na capital foi registrado que uma garota de apenas 11 
anos deu à luz um bebê. 

 "Na maternidade, há esse registro, infelizmente isso já acontece em nossa cidade", 
lamenta. 

 Para evitar que garotas ainda na adolescência contariam doenças sexualmente 



transmissíveis ou tenham gravidez indesejada, o Ministério da Saúde decidiu colocar 
máquinas que disponibilizam preservativos masculinos gratuitos em escolas públicas que 
atendam ao público jovem. (Nayanne Santana) 

 MPF apura uso de diplomas falsos 

 O Ministério Público Federal no Acre, por meio do procurador da República Marcus 
Vinícius Aguiar Macedo, iniciou procedimentos administrativos para investigar a possível 
existência de problemas com registros profissionais nos Conselhos Regionais de 
Medicina (CRM-AC), Enfermagem (Coren-AC), Odontologia (CRO-AC) e Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Crea-AC). 

 A medida foi tomada depois que o MPF-AC comprovou, por meio de inquérito civil 
público, a existência de diversos profissionais de Direito irregularmente inscritos na 
seccional acreana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AC), somada à denúncia de 
que um falso diploma de médico teria sido apresentado ao CRM-AC para fins de registro. 

 Segundo o procurador Marcus Vinícius Macedo, profissionais inscritos em outros órgãos 
de vlasse também estão sujeitos à fiscalização e serão investigados tempestivamente. 

 "Não se pode admitir que falsos profissionais atuem colocando vidas em risco, além de 
ocupar, por vezes, colocação de pessoas com a adequada qualificação", afirmou Macedo. 

 Caso sejam encontradas irregularidades, os responsáveis terão seus registros cassados, 
sendo excluídos dos quadros do respectivo órgão de classe, além de responderem civil e 
criminalmente pelo uso do documento falso. (Assessoria) 

 Inscrições para o Enem na internete 

 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está com as inscrições reabertas até o dia 
11 de julho, devendo ser feitas exclusivamente pela internet. Poderão se inscrever 
somente os alunos que estiverem cursando o último ano do ensino médio ou os que já 
tenham concluído essa fase. 

 A taxa de inscrição custa R$ 35, e o pagamento deve ser efetuado até o dia 14 de julho 
em qualquer instituição bancária nacional. Os estudantes que não dispuserem de 
recursos financeiros devem imprimir e preencher o formulário de declaração de carência 
disponível na página de inscrição. 

 O formulário devidamente preenchido deve ser enviado com uma cópia de um 
documento de identidade em anexo ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para verificação dos dados e homologação da 
inscrição, ao endereço: Inep/Daeb, Exame Nacional do Ensino Médio, SCN Quadra 4, 
Bloco B, sala 704, Centro Empresarial Varig, CEP 70.714-900, Brasília - DF. 

 Os inscritos no Enem 2008 receberão no endereço indicado na inscrição, até o dia 18 de 
agosto o cartão de confirmação com as informações sobre o local e horário da prova. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   
Estudo constata que acesso a pré-natal cresceu em áreas rurais e 

urbanas 
Agência Brasil/BR 
03 de julho de 2008 

 

Brasília - O percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-natal caiu na 
zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 8,6% para 0,8% 
no mesmo período. Esse foi um dos avanços constatados pela Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde, divulgada 
hoje (3). O índice nacional ficou em 1,3% de mulheres grávidas que não realizaram 
nenhuma consulta. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais, 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi o Norte, com 61% dos casos. A região também registrou o maior índice 
de grávidas que não foi submetida a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Temos que dar continuidade às estratégias [de estímulo ao pré-natal ] para que esse 
aumento se dê de forma eqüitativa também nas regiões Norte e Nordeste. Essa é 
inclusive, umas das metas do [programa ] Mais Saúde”, apontou o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão. 

 Outros fatores que diferenciaram o acesso ao pré-natal foram a escolaridade e o fato de 
o acompanhamento ter sido feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por clínicas 
particulares. 

 Em relação ao primeiro fator, a pesquisa constatou que o acesso aumenta junto com a 
quantidade de anos de estudo, passando de uma assistência total para mulheres que 
estudaram por 12 anos ou mais para um percentual de 6,9% de gestações sem nenhuma 
consulta pré-natal entre mulheres sem instrução formal alguma. 

 Outro dado destacado na pesquisa em relação ao pré-natal é o aumento no percentual 
de mulheres que realizaram a primeira consulta antes de completar três meses de 
gestação. Se em 1996 esse percentual era de 66%, em 2006 o número chegou a 82,5%. 

 O tempo médio de gestação na primeira consulta no Brasil é de 2,3 meses. Nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, esse período é de dois meses. Já no Nordeste e no Norte a 
primeira consulta é mais tardia: 2,6 e 2,7 meses respectivamente. 

 *Colaborou Luana Lourenço 

  
 

 
 

SUS garante 38% do acesso das mulheres a medicamentos, indica 
pesquisa 

Agência Brasil/BR 
03 de julho de 2008 



 

Brasília - O acesso das mulheres em idade fértil a medicamentos para as doenças que 
mais as atingem ainda é feito mais por farmácias comerciais do que pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS), divulgada hoje (3). 

 Essas mulheres são atingidas principalmente por anemia, artrite/reumatismo, 
vaginite/vulvo vaginite, depressão/ansiedade/insônia, bronquite/asma, diabetes e 
hipertensão. 

 O SUS é responsável, em média, por 38,1% do acesso dessas mulheres a 
medicamentos. Já a rede comercial de farmácias responde por 52,7% da cobertura de 
remédios, em média. 

 Apesar de reconhecer o que chamou de “problemas eventuais”, o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, afirmou que nos últimos anos “houve um aumento robusto no 
acesso a medicamentos”, principalmente aos contraceptivos. 

 Segundo Temporão, a venda de medicamentos anticoncepcionais nas farmácias 
populares “com subsídios de até 90%“ garantiu o acesso de 250 mil mulheres aos 
contraceptivos. Entre 1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS para 
adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 “Estamos no caminho certo, as políticas de saúde só não se ampliam mais porque 
perdemos a CPMF [Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira ] em 
dezembro”, apontou. 

 Apesar de a falta completa de acesso a medicamentos ser baixa - SUS e farmácias 
comerciais oferecem de 89,4% a 95,8% dos medicamentos para essas doenças - as 
mulheres que não se tratam justificam, geralmente, que não o fazem por falta do remédio 
no SUS. 

 *Colaborou Luana Lourenço 

  
 

 
Acesso a leite materno e alto índice de cesáreas são "temas 

preocupantes", avalia Temporão 
Agência Brasil/BR 
03 de julho de 2008 

 

Brasília - A interrupção do aleitamento materno antes dos seis meses de vida e o alto 
percentual de cesáreas entre o total de partos são os maiores gargalos das políticas de 
saúde para as mulheres, de acordo com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
que comentou hoje (3) os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 
Criança e da Mulher (PNDS). "Ainda são temas preocupantes", apontou. 

 De acordo com a pesquisa, apenas 43% das crianças de 0 a 3 meses têm alimentação 
exclusiva com leite materno, apesar da recomendação médica de amamentação mínima 
até os seis meses de vida. Na faixa etária de 4 a 6 meses, o aleitamento exclusivo é de 
apenas 11%. A complementação do aleitamento com “comida de sal” já atinge 35% das 
crianças de 4 a 6 meses, “evidenciando uma dieta inadequada para a idade”, de acordo 
com o documento. 

 “Uma questão fundamental nesse sentido é a ampliação da licença-maternidade de 
quatro para seis meses. A ampliação inclusive transcende o acesso ao leite materno, 



porque é nesse período da vida que se dão as bases de formação do indivíduo”, 
argumentou Temporão. 

 Ao comentar o alto percentual de cesarianas, que somaram 44% do total de partos 
realizados em 2006, Temporão afirmou que a questão é um dos maiores desafios de sua 
gestão. “Essa questão do parto cesáreo envolve muitas dimensões: da mulher, do casal, 
do médico, da atividade profissional. É preocupante que no sistema de planos de seguro 
de saúde 80% dos partos sejam cesáreos”. 

 De acordo com o ministro, o parto normal garante “maior segurança para a saúde da 
mulher e do recém-nascido” e tem menos riscos de complicações que o parto cirúrgico. 

  
 
 

 
 

Pesquisa traça perfil de mulheres em idade fértil e de crianças de até 
cinco anos 

Agência Brasil/BR 
03 de julho de 2008 

 

Brasília - O Ministério da Saúde apresenta hoje (3), às 11h, no Brasília Alvorada Hotel, os 
resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 
iniciada em 2006. Será lançado um site  com os dados da pesquisa. 

 O estudo foi feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 
14.617 domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 
2007. Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap).  

  
 

 
 
País vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade infantil 

antes de 2015, afirma Lula 
Agência Brasil/BR 
07 de julho de 2008 

 

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (7) que o Brasil vai atingir as 
Metas do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que 
diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 “O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%."  

 Em seu programa semanal Café com o Presidente , Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 



atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo”. 

  
 

 
 

Planejamento familiar é tema de debate em Brasília 
Agência Brasil/BR 
11 de julho de 2008 

 

Brasília - O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) realiza hoje (11), em 
Brasília, debate sobre a importância do planejamento familiar para o bem-estar de 
famílias, comunidades e nações e a necessidade de maior integração desses serviços 
nos planos nacionais de desenvolvimento. 

 O debate marca o Dia Mundial de População, cujo tema para este ano é Planejamento 
familiar: é um direito, vamos fazer disso uma realidade. . 

 O encontro, que será realizado das 9h às 11h no Edifício ONU, no Setor Sudoeste, vai 
incluir discussões sobre os principais desafios para tornar o direito ao planejamento 
familiar uma realidade de toda a população. 

 Análise inédita de dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS-2006), lançada recentemente pelo Ministério da Saúde, será apresentada 
no evento, que deve contar com a presença de especialistas que participaram da 
elaboração do trabalho. 

  
 

Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo e têm mais acesso a 
contraceptivos, aponta estudo 

Agência Brasil/BR 
03 de julho de 2008 

 

Brasília - As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a 
métodos contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 
Criança e da Mulher, divulgada hoje (3). Em dez anos, o percentual de mulheres que 
tiveram a primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de 
jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% 
em 2006. 

 Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 



que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 2006, 
o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para adquirir 
contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 “É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade”, apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher, 
no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. “A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano 
de estudo fica acima de quatro filhos por mulher”, aponta o documento. Entre as 
brasileiras com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 “Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar”, apontou Elza Berquó. 

 O estudo completo está disponível na página do Ministério da Saúde na internet . 

  
 

 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas e diabetes em 
mulheres em idade fértil 

Agência Brasil/BR 
03 de julho de 2008 

 

Brasília - Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de 
desenvolverem doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 



depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

  
 
 

 
 

Radiobrás: principais notícias de O Globo 
Agência Nordeste de Notícias/BR 

04 de julho de 2008 

 

 Agência Nordeste 

 Desnutrição infantil cai 46% no país e 74% no Nordeste Entre 1996 e 2006, o Brasil 
conseguiu reduzir quase à metade os principais índices que medem o impacto da pobreza 
sobre a saúde das crianças. A desnutrição infantil crônica diminuiu 46% nesses dez anos, 
de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada ontem 
pelo Ministério da Saúde em Brasília. Na Região Nordeste, a redução chegou a 74%. No 
mesmo período, a taxa de mortalidade infantil caiu 43,5% no país. A desnutrição infantil 
aguda, que pode levar à morte, caiu 13% e foi considerada erradicada pelo professor 
Carlos Augusto Monteiro, da USP, autor do estudo. Agravaram-se, porém, os problemas 
de excesso de peso entre as mulheres. A parcela de mulheres obesas saltou de 9,7% 
para 16% (+ 64%). (págs. 1, 3 a 9) 

 Site do PRB de Crivella é ligado à Universal O site do PRB, partido do pré-candidato a 
prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foi criado por uma agência ligada a um pastor da Igreja 
Universal e diretor da Record. A agência é de responsabilidade da Gráfica Universal. 
Crivella e o diretor negam ligação. (págs. 1 e 10) 

 Pane de internet pára delegacias e bancos em SP Uma pane no serviço de transmissão 
de dados e acesso à internet da Telefônica paralisou vários serviços no estado de São 
Paulo. Lotéricas, delegacias, bancos e grandes empresas passaram o dia com sistemas 
fora do ar. (págs. 1 e 29) 

 Lágrimas de acusado O tenente Vinícius Ghidetti, acusado de entregar três jovens da 
Providência a traficantes, chora ao depor: "Quis dar um susto neles para não ficar 
desmoralizado." (págs. 1 e 23) 

  
 
 

 
Taxa de fecundidade na Paraíba cai para 2 filhos 

Agência Nordeste de Notícias/BR 
09 de julho de 2008 

 



 Agência Nordeste* 

 JOÃO PESSOA  - As mulheres paraibanas estão tendo menos filhos, segundo 
informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de 
fecundidade no Estado caiu de 2,5 filhos em 1999 para apenas 2 filhos por mulher, 
acompanhando atualmente a média no país. Na comparação da taxa atual com o índice 
verificado em 1992, a diferença é ainda mais gritante, pois o índice era de 3,2 filhos por 
mulher (o mesmo índice verificado à época no Nordeste). Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde de 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde, mostra 
que, no Nordeste, de 1996 a 2006, a taxa de fecundidade entre as mulheres nordestinas 
caiu de 3,1 filhos para 1,8 filho. Os números do PNDS no Nordeste, entretanto, discordam 
dos dados do IBGE. Segundo o órgão, a taxa de fecundidade no Nordeste seria maior, 
atingindo 2,2 filhos por mulher nordestina, maior que a verificada pelo IBGE na Paraíba 
(2). 

 De acordo com informações do JORNAL DA PARAÍBA , no Nordeste, a maior proporção 
na taxa de fecundidade, segundo o IBGE (2006) é verificada em Alagoas, com 2,8 filhos 
por mulher. Em seguida estão Maranhão e Sergipe, com 2,4 filhos; Piauí, com 2,3; Bahia, 
2,2; Rio Grande do Norte e Ceará, 2,1; e Pernambuco empatando com a Paraíba, com 2 
filhos por mulher. Razões financeiras que limitam as possibilidades de educar, alimentar e 
dar assistência a um elevado número de crianças; aumento do acesso a métodos 
contraceptivos; investimento da mulher na vida profissional. São inúmeros os fatores que 
contribuem para que as famílias optem por um número reduzido de filhos. A perspectiva 
do IBGE na Paraíba, segundo projeções do órgão, é que esse índice de fecundidade caia 
ainda mais no Estado, podendo chegar a apenas um filho por mulher em 2020.  

 A analista judiciária do Tribunal Regional Estadual da Paraíba (TRE-PB) Andréia Ribeiro 
de Gouveia, de 35 anos, tem um casal de filhos, um de 11 anos, Mateus, e uma de 4, a 
pequena Sofia, e disse que ela e o marido não pretendem ter outros. O maior medo de 
Andréia é o aumento da violência, mas ela também justifica que se fosse ter mais filhos, 
teria que fazer muitas renúncias no âmbito profissional, que já não são mais necessárias 
no momento atual, com os filhos já crescidos. “Por enquanto minha idéia é não ter mais 
filhos. Não é só a questão financeira, o mundo não está para você colocar muita gente 
nele, devido à violência, a questão das drogas”, avaliou. 

 Ela garante estar consciente da decisão, explicando que para ter um filho, é necessário 
projetar, renunciar a muitos projetos pessoais para dispensar atenção à criança, oferecer-
lhe qualidade de vida no que diz respeito à educação, lazer e principalmente à presença 
constante dos pais na vida do filho.  Essa consciência vem crescendo cada vez mais nas 
mulheres. A mãe de Andréia teve três filhos. Já uma de suas avós maternas teve cinco, 
enquanto os avós de seu marido, o procurador Fábio George Cruz da Nóbrega, tiveram 
13 e 9 filhos respectivamente. 

 Os efeitos podem ser verificados na diminuição do número de pessoas nos domicílios 
paraibanos. Dados do IBGE apontam que de 2005 para 2006, esse número caiu de 3,4 
para 3,3. A média nacional é de 3,2 pessoas e no Nordeste, 3,4, segundo dados de 2006. 

  
 
 

 
 

Lula: Brasil cumprirá as Metas do Milênio antes do prazo 
Agência Rio de Notícias/RJ 

07 de julho de 2008 

 



 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu nesta segunda-feira (7) em seu programa 
semanal de rádio, Café com o Presidente, que o Brasil atingirá as Metas do Milênio antes 
da data-limite estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Os países-
membros se comprometeram a erradicar a desnutrição e a mortalidade infantil até 2015. 

 "O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%", afirmou.  

 Lula atribuiu os resultados da pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água 
tratada e ao saneamento, além da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em 
atendimentos como o pré-natal, a atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), o 
percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-natal caiu na zona rural de 
31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 8,6% para 0,8%, no mesmo 
período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
– conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 "Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo", declarou. 

 (MG) 

  
 

 
Augusto Botelho comenta pesquisa sobre a saúde no Brasil 

Agência Senado/BR 
17 de julho de 2008 

 

 O senador Augusto Botelho (PT-RR) comentou nesta quinta-feira (17) a Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), financiada pelo 
Ministério da Saúde e realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrape), com apoio técnico do Ibope. Segundo Botelho, a pesquisa comprova o maior 
avanço do país na área do desenvolvimento social "já registrado em nossa história". 

 - Essa pesquisa, que envolveu 15 mil mulheres, entre 15 e 49 anos, e cinco mil crianças 
com até cinco anos, comprovou que, entre 1996 e 2006, a situação da saúde das 
mulheres e das crianças melhorou consideravelmente. Toda uma geração, portanto, 
nasceu mais saudável, de mães mais saudáveis. Com isso, podemos esperar, mais para 
frente, uma melhora significativa na saúde da população como um todo - afirmou. 

  Botelho apontou como avanços o aumento de 200% na distribuição gratuita de 
contraceptivos femininos; a queda no número de esterilizações femininas realizadas; o 
aumento nas esterilizações masculinas; a queda, no meio urbano, de 8,6% para 0,8% no 
número de mulheres que não se submetiam a consulta pré-natal, e de 31,9% para 3,6%, 
no meio rural; a queda de 44% na mortalidade infantil; e o aumento, de um para 2,2 
meses, na média de duração do aleitamento materno exclusivo e, de sete para 9,3 
meses, da amamentação associada a outros alimentos. 

 - Além disso, 43% das mães disseram ter amamentado seu filho na primeira hora após o 
nascimento, o que aumenta consideravelmente a chance de sobrevida saudável do bebê, 



visto que o primeiro leite, o colostro, é rico em anticorpos. Em 1996, esse número era 
33%. Isso parece pouco, mas o efeito desse primeiro aleitamento é surpreendente. 
Estima-se que cerca de sete mil mortes de bebês até um ano de idade poderiam ser 
evitadas no Brasil apenas com essa amamentação na primeira hora após o nascimento - 
assinalou. 

 O senador também observou que a pesquisa revelou a questão do sobrepeso, com 6,6% 
das crianças e 43% das mulheres apresentando excesso de peso para a altura. No caso 
das mulheres, ressaltou Botelho, nos dez anos cobertos pela pesquisa, houve um 
aumento de 64% na obesidade. 

 Ricardo Icassatti / Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência 
Senado) 

  
 

 
 
Governo federal lança, nesta sexta, campanha de aleitamento materno 

Agora MS/MS 
31 de julho de 2008 

Menos chances de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes - diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a ser 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que terá sua versão 
nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da campanha ocorrerá dia 1º no Rio de 
Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional será a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder 
e filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. “O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo 
Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 



 Novo Retrato  

 Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar pronta até o fim deste ano. 
No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra paralisia infantil, 
haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá não só as capitais, mas 
também diversos municípios dos Estados. “Aí, sim, teremos uma fotografia mais precisa e 
ampla que a da PNDS”, prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. “Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva”, diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil, voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 
11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
Estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

 Contra Indicação  

 Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber o leite materno. 
Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães portadoras do vírus 
HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova do Espírito Santo, 
assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, o leite até poderia 
ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o vírus. Passaria a 
ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos hospitais, em que 
todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos bebês. 

 “Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe”, garante a assistente. Hoje, no País, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento. 

  
 
 

 
 

Desnutrição infantil cai 50% em dez anos e mortalidade, 44% 
ALT Notícias/MT 
03 de julho de 2008 

 

  A desnutrição infantil em crianças menos de cinco anos teve redução de cerca de 50% 
no Brasil entre 1996 e 2006, segundo dados da Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde da Criança e da Mulher, divulgados pelo Ministério da Saúde. A redução contribuiu 
para uma queda de 44% na mortalidade infantil. 

 Segundo a pesquisa, a taxa de mortalidade caiu de de 39 para cada mil nascidos vivos 
em 1996 para para 22 por mil nascidos vivos em 2007. Atualmente, a taxa brasileira está 
em 21,2 por mil nascidos vivos, e o Ministério projeta uma taxa ainda menor até 2012: 
14,4 por mil nascidos vivos. 

 “Temos que continuar na mesma linha. É uma integração de políticas. A saúde tem que 
se associar à política de educação, à política de transferência de renda, de saneamento 



ambiental, dos agentes comunitários de saúde. Essa ação intersetorial que vai permitir 
que nós avancemos ainda mais. O Brasil está no caminho certo”, afirmou o ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope ), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 Fome crônica 

 Na região Norte, no entanto, um dado chamou a atenção no estudo: 13,3% da população 
da região passou fome nos três meses anteriores à realização da pesquisa. Para 
solucionar o problema, Temporão defende a união de vários setores políticos. 

 A segurança alimentar medida na pesquisa – que diz respeito ao acesso à quantidade 
suficiente e qualidade adequada dos alimentos – varia de acordo com a escolaridade da 
pessoa de referência no domicílio, segundo Temporão. 

 Na opinião do ministro, o destaque da região neste índice tem razões claras. “Norte é 
uma região que tem diferenças em todos os indicadores - emprego, crescimento 
econômico, desigualdade e presença das políticas de saúde. Mas a pesquisa mostra 
também uma redução significativa das desigualdades regionais, das desigualdades entre 
população rural e urbana”. 

 Reprodução 

 Mulheres estão conseguindo atingir sua intenção reprodutiva, mas ainda há diferenças 
entre o momento em que a mulher deseja ter filhos e o que ela realmente os tem. Essa 
diferença é detectada, segundo a coordenadora da pesquisa, Elza Berquó, principalmente 
em mulheres com pouca escolaridade, negras e que vivem no Norte e no Nordeste. 

 “Apesar do aumento no uso de anticoncepcionais, a porcentagem de mulheres que 
tiveram filhos sem planejamento nos faz pensar na falha dos métodos contraceptivos, na 
descontinuidade do seu uso ou na falha de oferta gratuita desses métodos”, explica a 
coordenadora da pesquisa. 

 Ela ressalta que o cenário reprodutivo se alterou e destaca o fato de a esterilização 
feminina ter perdido lugar para a pílula anticoncepcional como o método mais utilizado 
para se evitar a gravidez. A pesquisa de 1996 indica que 40% das mulheres, na época, 
haviam feito esterilização, mas esse percentual hoje é de 29%. Desse total, 59% dos 
procedimentos ocorrem após uma cesariana. 

 O aumento da ocorrência desse tipo de parto no Brasil – que passou de 36% para 44% 
dos partos - é outra preocupação do Ministério da Saúde. O ministro, no entanto, afirma 
que providências já são tomadas para tentar diminuir este índice. 

 “Há políticas em andamento. A questão do parto cesária envolve muitas dimensões, a da 
mulher, do casal, do médico, a atividade profissional. O parto normal garante segurança 
maior da mulher e do recém-nascido”. 

 Um dado aparentemente paradoxal e que chamou a atenção dos pesquisadores foi a 
permanência da taxa de gestantes que não receberam dose da vacina antitetânica 
durante o pré-natal em 3%, apesar de a quantidade de mulheres que não fizeram nenhum 
tipo de acompanhamento pré-natal ter diminuído. 

 Crianças 

 O ministro ressaltou que os dados mostram que aumento da escolaridade da mãe, da 
renda média da família, a ampliação do programa de Saúde da Família e o Bolsa Família 



são políticas que se somam e que estão permitindo melhorar a situação da alimentação 
infantil no país. 

 Um problema identificado, na opinião de Temporão, é a diminuição do aleitamento 
materno. “O ministério advoga que o aleitamento materno seja de forma exclusiva ate os 
seis meses de vida, e a pesquisa mostra que temos apenas 45% das crianças estão 
sendo amamentadas exclusivamente no seio até os três meses”, disse. A região Sul 
apresentou o maior índice de crianças que nunca foram amamentadas até os cinco anos. 
O tempo médio de aleitamento, no entanto, aumentou de sete para 9,4 meses. 

 Os resultados positivos da pesquisa podem ser atribuídos, de acordo com o ministro, ao 
aumento no nível de escolaridade e à melhoria do poder aquisitivo da população, além da 
ampliação da assistência à saúde e á ampliação da cobertura de abastecimento de água. 
“A oferta de saneamento, aumentou, renda, o emprego. Só a verba da saúde não 
aumentou, porque a CPMF não foi aprovada”, criticou. 

  

  
 

Meninas estão iniciando vida sexual mais cedo, diz pesquisa 
ALT Notícias/MT 
03 de julho de 2008 

 

  A vida sexual das mulheres brasileiras está começando mais cedo. Nos últimos dez 
anos, passou de 11% para 32% o número de mulheres que tiveram sua primeira relação 
sexual até os 15 anos. O número de jovens virgens entre 15 e 19 anos caiu na última 
década de 67% para 44%, em 2006. Os dados são da Pesquisa Nacional de Demografia 
e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), divulgados nesta quinta-feira (3) pelo ministro 
da Saúde, José Gomes Temporão. 

 A pesquisa também revelou que a relação entre a média de idade das mulheres no 
primeiro filho caiu de 22,4 anos para 21 anos. O número de filhos por mulheres também 
reduziu nos últimos dez anos: de 2,5 em 96; para 1,8 filho por mulheres, em 2006. 

 O estudo também mostrou deficiências, dentre elas na área do aleitamento materno 
(apenas 45% dos bebês com três meses mamam no peito) e no número de cesarianas 
(aumentou de 36 para 44% dos partos na rede pública de saúde). "Os dados demonstram 
que estamos no caminho certo, apesar dos desafios que ainda precisamos enfrentar", 
ponderou o ministro. 

 Contracepção 

 Com relação a prática contraceptiva, o estudo mostrou que das jovens de 15 a 19 anos 
sexualmente ativas, 66% já haviam usado algum método contraceptivo, sendo a 
camisinha o mais utilizado (33%), a pílula (27%) e os injetáveis (5%). 

 Das mulheres com até 24 anos, mais de 80% usaram camisinha na primeira relação; no 
entanto, apenas 27% das mulheres declararam ter usado o contraceptivo masculino na 
última relação. "Isso demonstra que as mulheres solteiras, mais novas, têm se cuidado 
mais do que as casadas e mais experientes", explicou a pesquisadora Sandra Garcia, do 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). 

 Pré-natal 

 Outro dado considerado extremamente positivo apontado pela coordenadora do projeto 
Elza Berquó diz respeito a assistência pré-natal das mulheres gestantes. O estudo 
revelou que houve uma queda, ao longo de 10 anos, de 14% para 1% no número de 



mulheres que não compareceu a qualquer consulta ao longo da gestação. Por outro lado, 
a pesquisa mostrou que 77% das mulheres compareceram a pelo menos seis consultas 
de pré-natal (entre 2000 e 2006). 

 Desnutrição infantil 

 O ministro da Saúde comemorou o resultado da pesquisa, que apontou, dentre outros 
dados, uma queda expressiva na desnutrição infantil nos últimos dez anos – mais de 50% 
nas crianças menores de cinco anos; chegando a 67% no Nordeste. Temporão creditou o 
impacto dos índices a implementação de várias políticas públicas, e citou o programa 
Bolsa-Família como exemplo. 

 Pesquisa 

 O estudo que já foi realizado no Brasil em 1986, e repetida em 1996, abrangeu as cinco 
regiões brasileiras, tanto as áreas urbanas quanto as rurais, em um total de 14.617 
domicílios, e traçou o perfil da população feminina em idade fértil e de crianças menores 
de cinco anos. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 Além de entrevistas domiciliares com mais de 15 mil mulheres e aproximadamente cinco 
mil crianças, também foram feitas mensurações de altura e peso, recolhimentos de 
amostras de sangue para a realização de dosagens de vitamina A e hemoglobina e 
coletas de informações sobre o teor de iodo disponível no sal consumido pelas famílias 
pesquisadas. 

 U.Seg 

  

  
 
 

 
Baixa instrução dá problema de saúde 

Amazonas em Tempo/AM 
04 de julho de 2008 

 

 A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde (PNDS), apresentada ontem em 
Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras -cerca de 10 milhões de pessoas - têm 
dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até mesmo ter acesso às políticas públicas 
de saúde porque não têm escolaridade básica. E o próprio governo não sabe como 
chegar até esse grupo, que tem dificuldade para ler uma cartilha educativa ou, muitas 
vezes, não entende o que o médico do posto de saúde está tentando explicar. 

 O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com apoio do 
Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. Entre 1996, quando a PNDS 
anterior foi feita, e esta última, com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. 
Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas pré-natal, e a desnutrição aguda 
das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a métodos anticoncepcionais e 
medicamentos, além de tratamento em hospitais. 
 

 
 

Mulheres iniciam vida sexual mais cedo 
Amazonas em Tempo/AM 



09 de agosto de 2008 

Em dez anos, o índice subiu de11% para 32, 6%, segundo estudo. Pesquisadores 
ouviram 15 mil mulheres em idade fértil e 5 mil crianças em todo país. Em dez anos, mais 
mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e da Mulherde2006 (PNDS), divulgada esta  semana.O 
estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil mulheres 
em idade fértil ( 15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro de 2006 e 
maio de 2007. 
 
A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística ( Ibope) , a 
partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento ( Cebrap) com 
instituições parceiras. De acordo com o estudo, em 1996,11%das entrevistadas  
informaram ter tido a primeira relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu 
para 32,6%das mulheres. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram 
a primeira relação antes dos 20 anos.O total de jovens entre 15 e 19 anos que se 
declararam virgens caiu de 67, 2% em 1996 para 44, 8% em 2006. 
 
Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36, 7%  
normalmente e 27, 3% informalmente) , sendo apenas 25, 8% solteiras.  
 
Fecundidade 
 
A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22, 4 anos.Em 2006, 
essa média passou a ser de21 anos.O percentual de meninas grávidas aos 15 anos 
também subiu, passando de 3% para 5, 8%. A fecundidade, no entanto, segundo a 
PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. Considerando o comportamento 
reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, a pesquisa indica que a taxa de 
fecundidade total localiza-se em tornode1, 8 filhos por mulher. Existe pouca diferenciação 
se considerado o local de residência, se urbano ou rural. Nestes casos, a taxa é de 1, 76 
e 1, 99, respectivamente. 
 
Acesso a contraceptivos 
 
A PNDS aponta que a distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou nos 
últimos dez anos. Nesse período, o percentual de mulheres que recorreram ao SUS para 
adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 7, 8% para 21, 3%. 
 
A informação sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 5. 
056 bebês nascidos vivos. Dentre as 5. 041 gestações para as quais esta informação foi 
obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior 
percentual encontrado na Região Norte ( 3, 9%) , e o menor no Sudeste ( 0,2%) . 
 
No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme estabelecido 
pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor situação foi 
registrada na Região Sudeste ( 84, 7%) e a mais insatisfatória na Região Norte ( 61%) . 
Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, tanto 
na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta ( 0, 8% no meio urbano 
e 3, 6% no meio rural) , quanto na realização de pelo menos seis consultas ( 80% e 66%, 
respectivamente) . 
 
 



 
Sexo cada vez mais precoce 

Amazônia Jornal/PA 
04 de julho de 2008 

 

 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada ontem. O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca 
de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre 
novembro de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística (Ibope ), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise 
e Planejamento (Cebrap) com instituições parceiras. De acordo com o estudo, em 1996, 
11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira relação até os 15 anos. Dez anos 
depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-
Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 anos. O total de jovens entre 15 e 19 
anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. Ainda 
segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% formalmente e 
27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 anos. Em 2006, 
essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos 
também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filho por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente. 

 Contraceptivos - A PNDS aponta que a distribuição gratuita de métodos contraceptivos 
aumentou nos últimos dez anos. Nesse período, o percentual de mulheres que recorreram 
ao SUS para adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 7,8% para 21,3%. A informação 
sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 5.056 bebês 
nascidos vivos. Dentre as 5.041 gestações para as quais esta informação foi obtida, em 
apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior percentual 
encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no Sudeste (0,2%). 

 No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor 
situação foi registrada na Região Sudeste (84,7%) e a mais insatisfatória na Região Norte 
(61%). 

 Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, 
tanto na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta (0,8% no meio 
urbano e 3,6% no meio rural), quanto na realização de pelo menos seis consultas (80% e 
66%, respectivamente). 

 Mercado de trabalho está mais aberto 

 No que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho, com exceção das 
menores de 20 anos, mais de 75% delas já haviam tido algum tipo de trabalho. 

 No entanto, para o total do país, apenas 54,2% das mulheres em idade reprodutiva 
declararam estar trabalhando no momento da entrevista. 

 O baixo nível de formalização do trabalho também é um problema enfrentado pelas 



mulheres, já que apenas 34,5% de todas as mulheres que trabalhavam na época da 
entrevista ou tinham trabalhado nos 12 meses anteriores à pesquisa tinham registro em 
carteira assinada. 

 As mulheres menos escolarizadas foram as que, em maior proporção, nunca trabalharam 
ou não trabalharam no ano de referência; apresentaram uma menor proporção dentre as 
que estavam trabalhando no momento da pesquisa e as que apresentam o menor 
percentual de trabalho com carteira assinada. 

 Para psicóloga, relação cedo não é boa 

 Para a psicóloga Roberta Bentes Flores, essa mudança de comportamento pode trazer 
problemas para o desenvolvimento das adolescentes. A razão é que, teoricamente, antes 
dos 15 anos a moça ainda não está com o corpo e a mente maduros suficientemente para 
iniciar a vida sexual. 'É claro que a gente não pode generalizar, pois cada caso precisaria 
ser analisado de forma separada. A verdade é que, em geral, a perda da virgindade muito 
cedo não indica algo de bom', explica. 

 Quanto às mulheres que decidem iniciar a vida sexual entre 15 e 20 anos, a constatação 
da psicóloga já não é necessariamente negativa. Para ela, isso reflete que o público 
feminino consegue se expressar melhor e começou a quebrar tabus sobre o assunto, a 
partir da sua inserção no mercado de trabalho. 

 A jornalista Dayane Corrêa, 24 anos, não chegou a entrar na primeira estatística, pois 
conta ter perdido a virgindade aos 16 anos. Mas algumas de suas colegas ousaram ter a 
primeira relação sexual por volta de 13 anos, o que Dayane considera um pouco cedo 
demais. 'No meu caso, não me arrependo. Foi uma época livre da minha vida, em que eu 
fazia as coisas sem medo. Além do mais, teve um significado especial para mim, de 
emancipação', conta. 

 Demografia e Saúde da Criança e da Mulher  

 VIDA SEXUAL E FILHOS  

 Meninas de 15 a 19 anos que tiveram a primeira relação sexual aos 15 anos 

 1996 11%  

 2006 32,6% 

 Jovens de 15 a 19 anos que se declaram virgens 

 1996 67,2% 

 2006 44,8% 

 Idade mediana para ter o 1º filho (calculada para mulheres entre 25 e 49 anos) 

 1996 22,4 

 2006 21 

 Meninas de 15 a 19 anos que já são mães 

 1996 14% 

 2006 16% 

 PLANEJAMENTO FAMILIAR  

 Quantos filhos, em média, as mulheres têm (taxa de fecundidade observada) 

 1996 2,5 

 2006 1,8 

 Quantos filhos, em média, as mulheres querem ter (taxa de fecundidade desejada) 



 1996 1,8 

 2006 1,6 

 ANTICONCEPÇÃO   

 Uso de anticoncepcionais 

 1996 55% 

 2006 68% 

 Mulheres unidas (casadas ou com união estável) 

 1996 77% 

 2006 81% 

 Sexualmente ativas não-unidas 

 1996 55% 

 2006 75% 

 26% das mulheres sexualmente ativas não-unidas faz sexo com camisinha; 

 12% é o percentual entre mulheres unidas 

 27,3% era o percentual de mulheres em idade fértil que tinham feito cirurgia de 
esterilização em 1996; 21,8% era o percentual em 2006 

 PARTO   

 Porcentagem de cesáreas 

 Brasil 

 1996 36% 

 2006 44% 

 Rural 

 1996 20% 

 2006 35% 

 Urbano 

 1996 42% 

 2006 46% 

 Cesáreas no SUS 33% 

 Cesáreas na rede privada 77% 

 OBESIDADE  (entre mulheres em idade fértil, de 15 a 49 anos) 

 2006 (não é possível comparar com 1996) 

 Excesso de peso 43% 

 Obesas 16% 

 DESNUTRIÇÃO INFANTIL  (crianças de até 5 anos) 

 Percentual considerado normal pela OMS (Organização Mundial da Saúde): entre 2% e 
3% 

 Déficit de altura para a idade (mostra qual é o estado nutricional da criança desde que 
nasceu) 

 1996 



 Brasil 13,4% 

 Norte 21,4% 

 Nordeste 22,2% 

 Sudeste 7,3% 

 Sul 6,9% 

 Centro-Oeste 10,9% 

 2006 

 Brasil 6,8% 

 Norte 14,6% 

 Nordeste 5,9% 

 Sudeste 5,8% 

 Sul 8,5% 

 Centro-Oeste 5,7% 

 Obesidade na infância (crianças de até 5 anos de idade) 

 1996 

 Brasil 7,3% 

 Norte 6,2% 

 Nordeste 7,3% 

 Sudeste 8% 

 Centro-Oeste 7,1% 

 Sul 5,3% 

 2006 

 Brasil 7,4% 

 Norte 7% 

 Nordeste 7% 

 Sudeste 7,1% 

 Centro-Oeste 9,4% 

 Sul 7,6% 

 Fonte:  Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher - 
Cebrap/Ministério da Saúde 

  
 
 

Malhar é fundamental 
Amazônia Jornal/PA 
03 de agosto de 2008 

 

São alarmantes os índices de diabetes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela 
atinge cerca de 246 milhões de pessoas. As estimativas da OMS são de que, dentro de 
18 anos, chegue a 380 milhões o número de portadores desse mal. 

 'A diabetes é uma doença metabólica, que provoca o aumento de glicose no sangue. 



Para ela ser absorvida precisa ser transportada da circulação para os tecidos alvos: os 
músculos e o fígado. Quando a pessoa tem deficiência na captação dessa glicose por 
ausência de insulina, o paciente fica com a taxa de glicose elevada, que é a diabetes', 
explica Helena Atroch Machado, endocrinologista do Hospital São Camilo Pompéia, na 
capital paulista. 

 Existem vários tipos de diabetes. 'Uma das mais comuns é a do tipo I, que ocorre na 
infância, por deficiência na produção de insulina', diz Alex Carvalho Leite, endocrinologista 
coordenador da equipe de endocrinologia das unidades Itaim e Morumbi do Hospital São 
Luiz, em São Paulo. O tratamento é feito com aplicações de insulina. 

 A do tipo II, de acordo com o especialista, é mais comum acima dos 40 anos. É 
caracterizada pela resistência periférica no fígado e nos músculos à ação da insulina. 
Para tratá-la, o paciente precisa tomar medicamentos via oral e fazer regime. Há também 
a diabetes gestacional, quando ocorre alteração das taxas de açúcar no sangue durante a 
gravidez. Ela pode persistir ou desaparecer após o parto. 

 No caso da diabetes tipo I, o paciente começa a urinar em demasia (poliuria), sentir muita 
sede (polidipsia), perder peso, sentir muita fome, tonturas, fraqueza, indisposição e 
vômitos. 

 A diabetes tipo II está relacionada com histórico familiar e também com pessoas acima 
do peso. 'Antigamente ela atingia pessoas mais velhas. Nos dias de hoje, devido à 
obesidade, há crianças e jovens com diabetes tipo II', complementa Helena. 

 Para saber se uma pessoa está com diabetes, o médico indica exames de glicemia de 
jejum e o teste de tolerância à glicose. Quem precisa controlar a doença é feito o exame 
de hemoglobina glicada. 

 Além de comer fracionadamente (o ideal é fazer uma refeição leva a cada três horas), os 
portadores de diabetes devem evitar o excesso de carboidratos e também ingerir frutas 
com moderação. 

 Atividades físicas são fundamentais nesse caso. 'Os exercícios fazem baixar os níveis de 
açúcar no sangue, independente da ação da insulina', afirma Alex. 'Mas os exercícios 
devem ser feitos sob orientação médica e a supervisão de um profissional da área', 
enfatiza o especialista. 

 Atividade vai estimular o pâncreas a produzir insulina  

 Uma alimentação balanceada, casada com atividades físicas regulares, é a principal dica 
da nutricionista Renata Frota, do Shopping Diet, aos diabéticos que querem manter uma 
vida melhor. Ela afirma que não há problemas se for diabetes tipo I ou II, o interessante é 
fazer alguma atividade. 'Com exercícios regulares o pâncreas é estimulado a produzir 
insulina e isso diminui a dependência de remédios para o paciente repor o que não é 
produzido', explica Renata. De acordo com a idade e após uma avaliação médica, o 
paciente do tipo I ou II é aconselhado a praticar algum exercício. Sempre com o 
acompanhamento de um profissional da área. 

 No shopping em que Renata trabalha são vendidos vários alimentos apropriados aos 
diabéticos. Ela indica a aveia em flocos, linhaça dourada e farinha de maracujá como os 
mais benéficos alimentos para manter um nível adequado de açúcar. 'Esses são os 
alimentos que mais são vendidos aqui, pois são os que contém mais fibras. Junto com 
hortaliças, principalmente as de folha verde, são alimentos indispensáveis na dieta do 
diabético', aconselha. 

 A maioria dos clientes que freqüentam o shopping é orientada à pratica de algum 
exercício físico. 'Os que têm excesso de peso são os que mais nós pegamos no pé. Isso 
já uma maneira de evitarmos o surgimento de um futuro diabético', finaliza. 



 Médicos querem traduzir números  

 Pesquisa demonstra a correlação entre dois índices usados pelos médicos e diabéticos 
para controlarem a glicemia (açúcar no sangue). O controle é o objetivo dos pacientes e 
médicos que lidam com o diabetes. Existem métodos de controle e resultados diversos. O 
mais direto é através de medição dos níveis de glicose no sangue. É um retrato da 
quantidade naquele momento. 

 Os médicos podem também lançar mão da medida da Hemoglobina Glicosilada que é a 
percentagem que representa quanto da hemoglobina, proteína presente nas células 
vermelhas do sangue, está ligada à glicose. A medida da hemoglobina glicosilada traduz 
os níveis de glicose no sangue nos últimos dois ou três meses. No Brasil, a glicemia é 
apresentada em miligramas/decilitro e a hemoglobina glicosilada em percentual. 

 Segundo os especialistas reunidos em São Francisco, para o Congresso da Associação 
Americana de Diabetes, essa apresentação de duas medidas importantes em unidades 
diferentes traz uma dificuldade para os pacientes. Aqueles que fazem o controle através 
de amostras de sangue, conhecem seus níveis de açúcar e devem correlacionar os 
resultados do dia-a-dia com o percentual da hemoglobina glicosilada que vêm em 
unidades diferentes. 

 Para tentar solucionar essa dificuldade foi realizado um estudo internacional que buscou 
estabelecer a correlação entre as duas formas de medição. João Régis Carneiro, da 
Sociedade Brasileira de Diabetes, confirmou que a possibilidade de expressar os dois 
resultados da mesma forma facilitará não só a vida dos pacientes, mas também do 
médico que não é especialista e que precisa orientar um paciente diabético. Muitas vezes 
esse profissional não está habituado a interpretar os resultados da hemoglobina 
glicosilada, porém precisa fornecer orientação a um paciente. 

 Os laboratórios por sua vez, não deverão ter dificuldade em se adaptar, segundo Hélio 
Magarinos, do laboratório Richet. Os programas de computador que emitem os resultados 
poderão aplicar a fórmula às medidas da hemoglobina glicosilada e fornecer os dois 
valores aos médicos e pacientes. A Associação Americana de Diabetes colocará em seu 
website uma calculadora virtual que permite aos pacientes e médicos fazerem a 
conversão dos valores. 

 Excesso de gordura é uma grave ameaça  

 Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de desenvolverem 
doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde (PNDS). O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região 
é um fator de risco para essas doenças. De acordo com a OMS, mais de 80 cm de 
circunferência na cintura significa risco, e mais de 88 cm significa risco muito elevado. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. A situação se agrava com a idade e a 
quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 anos, com um filho, a obesidade 
representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou mais, 24,5% estão obesas. 

 Também determinaram que quanto mais profunda for a depressão maiores eram os 
riscos de diabetes tipo 2. Além disso, até depois de levar em conta outros fatores, 
incluindo a falta de atividade física e o consumo de tabaco, os cientistas descobriram que 
o perigo de desenvolver diabetes era 34% superior em pacientes com depressão. O 
estudo confirmou as conclusões de outra pesquisa médica que no ano passado 
determinou que os idosos de 65 anos com sintomas de depressão tinham maiores 



possibilidades de desenvolver diabetes. O diabetes é uma doença que se caracteriza por 
altos níveis de açúcar no sangue. No caso do diabetes tipo 2, o corpo desenvolve 
resistência à insulina ou não produz esse hormônio em um nível suficiente. 

   

  
Bolsa Família reforça direitos estabelecidos pelo ECA 

Aquidauana News/MS 
09 de julho de 2008 

 

  Reforçar o acesso de 21 milhões de crianças e adolescentes atendidos pelo Bolsa 
Família aos serviços de educação e saúde. Com essa atribuição, as condicionalidades do 
programa nas duas áreas contribuem para que os preceitos estabelecidos pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) – que completa 18 anos em 2008 – sejam 
alcançados. 

 A manutenção do pagamento do benefício, que varia de R$ 20,00 a R$ 182,00, está 
vinculada à presença, na escola, de alunos de 6 a 17 anos de famílias beneficiárias, à 
vacinação infantil para crianças de zero a seis anos e ao pré-natal. O Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), responsável pela execução do Bolsa 
Família, acompanha o cumprimento das contrapartidas pelos beneficiários em parcerias 
com os ministérios da Educação e Saúde, Estados e, principalmente, municípios. 

 A transferência de renda, aliada a ações que exigem da população pobre visitas 
constantes aos postos de saúde e freqüência à escola, tem apresentado resultados como 
a redução da pobreza e da desigualdade. Pesquisas mostram que o Bolsa Família ajuda 
a garantir a segurança alimentar e nutricional dos beneficiários. As 45,8 milhões de 
pessoas atendidas, especialmente as crianças, alimentam-se mais e melhor. 

 Em relação ao acesso a alimentos, cerca de 70% afirmaram que a quantidade e a 
variedade dos produtos consumidos aumentaram, constatou a pesquisa Repercussão do 
Programa Bolsa Família na Segurança Alimentar e Nutricional das Famílias Beneficiárias, 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), que 
entrevistou cinco mil titulares do Bolsa Família. Uma grande parcela dos entrevistados 
(63%) disse que cresceu a compra de alimentos que as crianças gostam. 

 Nas residências atendidas pelo programa de transferência de renda, o recurso é 
utilizado, principalmente, na compra de alimentos. Nestes domicílios, também 
aumentaram de forma acentuada o consumo de cereais, leite, carnes e frutas, 
principalmente nas regiões mais pobres e locais onde a insegurança alimentar é maior. 

 O acesso à maior quantidade de alimentos, proporcionado pela transferência de renda a 
cerca de 11 milhões de famílias, está se refletindo na melhoria da saúde de crianças e 
adolescentes, conforme prevê o Estatuto. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS), divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde, aponta que a desnutrição 
infantil baixou de 13% para 7%, uma redução de cerca de 50%, entre 1996 e 2006. Na 
região Nordeste, esta queda chegou a 67% - de 22,1% para 5,9%. 

 A eficácia do Bolsa Família para a permanência de crianças e adolescentes na escola foi 
apontada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE) e na avaliação 
realizada pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar/UFMG). 
Os bons resultados do acompanhamento de condicionalidades do Bolsa Família 
evidenciam que há uma correlação entre transferência condicionada de renda e políticas 
de educação. Na Pnad é possível identificar que os beneficiários do Bolsa Família têm 
uma freqüência escolar 1,6% maior que os não beneficiários. 



 Estudo do Cedeplar mostra que entre o público de 7 a 14 anos atendido pelo Bolsa 
Família, a taxa de freqüência é 3,6% acima da observada no conjunto dos não 
beneficiários. No público feminino, esta diferença chega a 6,5 pontos percentuais. 

 Esses resultados indicam a contribuição do Bolsa Família em garantir o preceito 
estabelecido pelo artigo 7º do ECA: A criança e o adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 
O programa colabora também com o que está previsto no artigo 53º, relacionado à 
educação. 

  
 
 

Começa hoje campanha nacional de aleitamento materno 
Aquidauana News/MS 

01 de agosto de 2008 

 

  Menos chances de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes - diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a serem 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que tem sua versão 
nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da campanha começa nesta sexta-feira (1º) 
no Rio de Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional é a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder e 
filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha, que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. “O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo 
Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

 Novo Retrato 

 Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar pronta até o fim deste ano. 



No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra paralisia infantil, 
haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá não só as capitais, mas 
também diversos municípios dos Estados. “Aí, sim, teremos uma fotografia mais precisa e 
ampla que a da PNDS”, prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. “Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva”, diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil, voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 
11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
Estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

 Contra-Indicação 

 Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber o leite materno. 
Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães portadoras do vírus 
HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova do Espírito Santo, 
assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, o leite até poderia 
ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o vírus. Passaria a 
ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos hospitais, em que 
todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos bebês. 

 “Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe”, garante a assistente. Hoje, no País, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento. 

  
 

 
‘A desnutrição aguda sumiu’ 

Blog do Noblat/BR 
04 de julho de 2008 

 

 Na forma crônica, mal caiu 46% no Brasil e 74% no Nordeste, em dez anos  

 De Bernardo Mello Franco  e Evandro Éboli : 

 Estudo divulgado ontem pelo Ministério da Saúde mostra que o país conseguiu reduzir 
quase à metade, em dez anos, os principais índices que medem o impacto da pobreza 
sobre a saúde das crianças. A desnutrição infantil crônica, calculada a partir do percentual 
de crianças que deixaram de crescer por falta de alimentação adequada, era 46% menor 
em 2006 do que na edição anterior da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS), realizada em 1996. Na Região Nordeste, a redução chegou a 74%. No mesmo 
período, a taxa de mortalidade infantil caiu 43,5% no país. 

 Segundo o estudo, a parcela de crianças de até 5 anos que sofrem de desnutrição 
crônica caiu de 13% para 7%. O índice leva em conta o déficit de altura em relação à 
idade. Entre as crianças nordestinas, a taxa de desnutrição diminuiu de 22% para 5,7%. O 
número de crianças com excesso de peso variou pouco, e ficou em 6,6%. 

 O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que o resultado deve ser 



comemorado, e atribuiu parte da evolução aos programas de transferência de renda do 
governo federal, como o Bolsa Família. Leia mais em O Globo  

 De Adauri Antunes Barbosa:  

 A redução da desnutrição revelada pela Pesquisa Nacional sobre Democracia e Saúde 
(PNDS) já vinha sendo constatada pela Pastoral da Criança, segundo a médica Zilda 
Arns, fundadora e coordenadora internacional do organismo. Para a especialista, a 
redução da desnutrição está diretamente ligada à maior escolaridade da mãe. 

 - Quando percebemos isso, passamos a alfabetizar as mães e as líderes comunitárias 
ligadas ao trabalho da Pastoral. A mãe com maior escolaridade se mobiliza mais e 
consegue criar melhor seus filhos - disse Zilda Arns. Leia mais em O Globo  

  
 

 
Manchete histórica 
Blog Luis Nassif/BR 

04 de julho de 2008 

 

De O Globo de hoje  

 Desnutrição infantil cai 46% no país e 74% no Nordeste 

 Dados oficiais mostram que Brasil enfrenta agora crescimento da obesidade 

 Bernardo Mello Franco e Evandro Éboli 

 Estudo divulgado ontem pelo Ministério da Saúde mostra que o país conseguiu reduzir 
quase à metade, em dez anos, os principais índices que medem o impacto da pobreza 
sobre a saúde das crianças. A desnutrição infantil crônica, calculada a partir do percentual 
de crianças que deixaram de crescer por falta de alimentação adequada, era 46% menor 
em 2006 do que na edição anterior da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS), realizada em 1996. Na Região Nordeste, a redução chegou a 74%. 

 No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil caiu 43,5% no país. 

 Segundo o estudo, a parcela de crianças de até 5 anos que sofrem de desnutrição 
crônica caiu de 13% para 7%. O índice leva em conta o déficit de altura em relação à 
idade. Entre as crianças nordestinas, a taxa de desnutrição diminuiu de 22% para 5,7%. O 
número de crianças com excesso de peso variou pouco, e ficou em 6,6% 

  
 

 
Acesso a contraceptivos e gravidez precoce crescem, diz pesquisa 

Brasil Online/BR 
03 de julho de 2008 

 

O acesso a métodos contraceptivos entre as mulheres brasileiras cresceu entre 1996 e 
2006, aponta pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (3). No 
entanto, o número de adolescentes grávidas também aumentou no período. 

 Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), a 
distribuição gratuita de métodos contraceptivos cresceu 200% em dez anos. 

 Foi verificado também que a entrada na vida sexual se dá cada vez mais cedo entre as 
brasileiras. Se, em 1996, 11% das entrevistadas declaravam ter tido a primeira relação 



sexual aos 15 anos, em 2006 o índice subiu para 32,6%. O levantamento aponta ainda 
que 74% das mulheres tiveram a primeira relação até os 20 anos nas regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste. 

 A entrada mais precoce na vida sexual fez cair a média de idade para o primeiro filho, de 
22,4 anos para 21 anos. O número de meninas grávidas aos 15 anos também subiu no 
período, de 3% para 5,8%. 

 A alta no porcentual, porém, não se deu por falta de informação: 99,9% das mulheres 
entrevistadas pela pesquisa disseram conhecer métodos anticoncepcionais, chegando a 
100% entre as mulheres sexualmente ativas, mas que não têm parceiros fixos. 

 O maior acesso a contraceptivos é apontado como um dos motivos para a queda de 
cirurgias de esterilização. Em 1996, um porcentual de 27,3% de mulheres se submeteu ao 
procedimento, contra 21,6% em 2006. Entre os homens, o procedimento subiu de 1,6% 
para 3,4%. 

 Para o diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da 
Saúde, Adson França, os números representam uma tendência positiva, pois indicam que 
os homens estão participando mais do planejamento familiar. 

 Gestantes no campo  

 A pesquisa também revelou melhoria no acesso à saúde das gestantes no meio rural. O 
número de mulheres grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta pré-natal foi 
de 3,6% em 2006, ante 31,9% em 1996. O meio urbano também teve queda nesse 
porcentual, de 8,6% para 0,8%. 

 Os partos domiciliares no campo também caíram, de 19,8% para 3,5%. A presença do 
médico durante o parto subiu para 82,6% em 2006 - dez anos antes, era de 57,7% 

 Foram entrevistadas 15 mil mulheres em idade fértil (entre 15 e 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos na elaboração da PNDS, que foi financiada pelo Ministério da Saúde. 

  
 

 
 

Desnutrição aguda não existe mais no Brasil 
Brasília em Tempo Real/DF 

04 de julho de 2008 

 

 Estudo divulgado ontem pelo Ministério da Saúde mostra que o país conseguiu reduzir 
quase à metade, em dez anos, os principais índices que medem o impacto da pobreza 
sobre a saúde das crianças. 

 A desnutrição infantil crônica, calculada a partir do percentual de crianças que deixaram 
de crescer por falta de alimentação adequada, era 46% menor em 2006 do que na edição 
anterior da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 1996. Na 
Região Nordeste, a redução chegou a 74%. No mesmo período, a taxa de mortalidade 
infantil caiu 43,5% no país. 

 Segundo o estudo, a parcela de crianças de até 5 anos que sofrem de desnutrição 
crônica caiu de 13% para 7%. O índice leva em conta o déficit de altura em relação à 
idade. Entre as crianças nordestinas, a taxa de desnutrição diminuiu de 22% para 5,7%. O 
número de crianças com excesso de peso variou pouco, e ficou em 6,6%. 

 O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que o resultado deve ser 
comemorado, e atribuiu parte da evolução aos programas de transferência de renda do 



governo federal, como o Bolsa Família. 

  
 

 
 
Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 

Brasília em Tempo Real/DF 
03 de julho de 2008 

 

Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

 Leia a matéria integral no G1 

  
 

Rede nacional estimulará amamentação 
Capital do Pantanal/MS 

04 de agosto de 2008 

 

 O Ministério da Saúde criará a Rede Nacional de Amamentação para elevar a 
alimentação exclusiva de leite materno durante os primeiros meses de vida dos recém-
nascidos. O anúncio foi feito pelo ministro José Gomes Temporão, durante o lançamento 
da Campanha Nacional de Amamentação, nesta sexta-feira (1º). A idéia é capacitar os 
profissionais de Saúde da Família, ainda neste semestre, para incentivar este gesto. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2008, divulgada no último mês, 
constatou que, embora haja uma melhora nos indicadores nacionais, somente 43% das 
crianças são amamentadas na primeira hora de vida no Brasil e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. 

 Segundo o ministro, o governo federal quer utilizar a estrutura da atenção básica, em 
especial a estratégia do Saúde da Família, para aumentar esses índices. Hoje são 28,4 
mil equipes implantadas em todo o País, o que garante uma cobertura de 90 milhões de 
pessoas. Os agentes comunitários de Saúde somam 221,5 mil e assistem a 110,6 
milhões de pessoas, o que corresponde a uma cobertura de 58,8% da população 
brasileira. 

 “A recomendação é que a criança receba aleitamento materno exclusivo até os seis 



meses de vida. O leite materno contém todos os nutrientes necessários para o 
crescimento e desenvolvimento”, afirmou Temporão. 

 A campanha deste ano quer, além de difundir entre as gestantes e as mães a 
importância do aleitamento materno, sensibilizar os familiares sobre o quanto é 
imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e tranqüilidade para 
amamentar o filho. O tema deste ano é: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. Trata-se de uma parceira entre o Ministério da Saúde e a SBP 
(Sociedade Brasileira de Pediatria). 

 Foram produzidos 1,7 milhão de fôlderes e 350 mil cartazes que serão distribuídos a 
postos de saúde, hospitais, escolas e outras instituições. 

 Os bebês que recebem leite materno exclusivamente estão mais protegidos contra 
doenças, principalmente diarréia e pneumonia. Crianças que não mamam no peito têm, 
por exemplo, 25 vezes mais chance de morrer por diarréia e 61 vezes mais chance de 
serem hospitalizadas por pneumonia. As amamentadas têm menor risco de desenvolver 
otite e alergias e, a longo prazo, estão mais protegidas contra doenças crônicas como 
obesidade, diabetes tipo I, doença de Crohn e linfoma. 

 Fonte: Ministério da Saúde 

  
 

 
 

Governo e indústria debatem melhoria dos alimentos 
Capital do Pantanal/MS 

23 de julho de 2008 

 

 O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, instalou, nesta terça-feira (22), um fórum 
de debates com os representantes do governo e da indústria de alimentos para a 
definição de alternativas para a redução dos teores de gordura trans, sal e açúcar dos 
alimentos industrializados. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, até 260 mil mortes 
poderiam ser evitadas todos os anos com uma alimentação adequada da população. 

 No encontro, o ministro defendeu a construção de uma agenda de pautas com temas que 
preocupam o governo e a indústria para a construção de pontos de consenso. “O fórum é 
um espaço democrático e transparente que avança na discussão de questões que 
preocupam a sociedade brasileira”, afirmou o ministro. “Precisamos avançar também na 
busca de consensos e alternativas que tenham sustentabilidade e possam ser pactuados 
em comum acordo, sempre sob a ótica da saúde pública”, acrescentou Temporão (Ouça 
entrevista coletiva do ministro). 

 Para a elaboração de novas medidas de promoção da alimentação saudável no Brasil, o 
governo também se baseará em experiências internacionais bem sucedidas, como a do 
Canadá. Segundo o ministro, naquele País, relevantes mudanças na composição dos 
alimentos foram promovidas no decorrer de três anos. 

 “O que nós queremos é que os alimentos oferecidos à população brasileira sejam de 
qualidade e que não coloquem em risco a saúde de ninguém. Mas, para isso, é preciso 
pactuar com a indústria como isso será possível”, disse Temporão. Existem questões 
técnicas, mercadológicas e prazos que têm que ser discutidos. “Em nenhum país do 
mundo se fez essa transição do dia para outro. Mas nós precisamos avançar e sair da 
inércia”, acrescentou o ministro. 

 Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), 



Edmund Klotz, o objetivo principal do fórum é encontrar alternativas viáveis para a 
substituição e conseqüente redução de alimentos prejudiciais à saúde. “A Abia já pactuou 
com a Organização Pan-Americana da Saúde que, o mais rapidamente possível, iremos 
eliminar a gordura trans dos nossos produtos por outros ingredientes. Por outro lado, não 
podemos deixar de produzir (esses alimentos) de uma hora para outra. Temos que 
procurar as alternativas para não deixarmos faltar produtos", destacou Klotz. 

 Ações  

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já iniciou a avaliação do perfil 
nutricional de 23 tipos de alimentos industrializados, como embutidos, laticínios, 
salgadinhos prontos, biscoitos, bebidas, farinhas e refeições prontas. O Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) ficou encarregado de analisar 40 amostras 
de cada alimento selecionado para saber qual a quantidade de açúcar, gorduras 
saturadas e trans, sódio, ácido fólico e ferro. 

 O encontro é um desdobramento do acordo de cooperação assinado entre o Ministério 
da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), em novembro 
de 2007. Paralelamente ao trabalho do grupo técnico, a entidade e seus associados se 
comprometeram a colaborar em ações de saúde pública, como na campanha de rubéola, 
que acontecerá entre 9 de agosto e 12 de setembro. 

 Obesidade  

 Um dos reflexos do alto teor de açúcar, sal e gordura nos alimentos é o sobrepeso, já 
encarado em todo o mundo como epidemia, e que atinge cerca de 40% da população 
brasileira, segundo o IBGE. Além disso, sofrem de obesidade 12,7% dos brasileiros. De 
acordo com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada pelo 
Ministério da Saúde no início do mês, 6,6% das crianças com menos de cinco anos têm 
excesso de peso. A obesidade em todas as idades desencadeia uma série de doenças 
que estão entre as que mais matam no Brasil como problemas no coração, diabetes, 
câncer de intestino, artrite, além de atacar outros órgãos como pulmão e vesícula. Estudo 
do Ministério da Saúde aponta que entre 212 mil a 260 mil mortes poderiam ser evitadas 
com uma alimentação adequada. 

 Refeições prontas  

 A participação dos alimentos industrializados na contribuição da alimentação do brasileiro 
aumentou 82% entre 1974 e 2003 (POF/IBGE), indicando uma importante mudança no 
comportamento alimentar da população. Os alimentos processados, em geral, possuem 
teores elevados de gorduras, açúcares e sal. 

 Açúcar  

 Nos produtos industrializados, o açúcar é utilizado para tornar a gordura mais saborosa e 
é adicionado a muitos alimentos e bebidas na forma concentrada de xarope. Uma 
alimentação com alto teor de açúcar simples (sacarose), além de estar associada ao 
excesso de peso e obesidade, é também a principal causa das cáries dentárias entre 
crianças, especialmente as bebidas doces e guloseimas de consistência pastosa. 

 Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 (POF) mostram que 
aqueles que têm rendimentos entre 0,25 e 2 salários mínimos per capita superam em 
50% o consumo recomendado de açúcares. Esse percentual pode ser ainda maior, uma 
vez que não computa o consumo fora de casa. 

 Gorduras — As gorduras são de diferentes tipos e podem ser mais ou menos prejudiciais 
à saúde. A gordura vegetal hidrogenada – também chamada gordura trans – deve ser 
evitada, pois é prejudicial à saúde e está presente em muitos dos alimentos processados. 

 O consumo excessivo de alimentos com alto teor de gordura está associado ao 



crescimento e ao risco de incidência de várias doenças, como as cardíacas. Esse risco é 
maior em populações sedentárias. Em 2003, segundo o IBGE, o consumo de gorduras 
totais pela população extrapolou o recomendado em 30,5%. 

 Sal — O consumo excessivo de sal (maior que 6g diárias ou 2,4 g de sódio) é uma causa 
importante da hipertensão arterial. Estima-se que essa doença atinja cerca de 20% da 
população adulta brasileira. Dados da POF 2002-2003 indicam que a média estimada de 
consumo é de 9,6 g/ pessoa/dia, o que não considera o sal consumido fora do domicílio. 
Com base nessas informações, estima-se que o consumo médio de sal pela população 
brasileira deve ser reduzido, pelo menos, à metade para atender ao patamar máximo de 
consumo recomendado, isto é, 5g de sal/per capita/dia. 

 Fonte: Ministério da Saúde 

  
 

Presidente comemora queda da desnutrição infantil 
Capital do Pantanal/MS 

07 de julho de 2008 

 

 Lula atribuiu os resultados da pesquisa a ampliação do acesso à saúde pública, aos 
atendimentos como o pré-natal, a atenção ao parto e a vacinação 

 O presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva comemorou , nesta segunda-feira 
(07), a queda da desnutrição e mortalidade infantil, apontados nos resultados da Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS-2006), financiada pelo 
Ministério da Saúde. A declaração foi feita durante o programa semanal Café com o 
Presidente. 

 R20;O Brasil está preparado: nós temos programa, financiamento e transferência de 
renda. Isso tudo é um sucesso extraordinário porque reduziu a mortalidade infantil em 
44% e houve queda da desnutrição infantil, em 46%. No Nordeste, um dado importante, a 
desnutrição caiu 74%. Se Deus quiser, logo logo nós vamos ter índices iguais aos países 
mais desenvolvidos do mundoR21;, destacou. 

 Lula atribuiu os resultados da pesquisa, divulgadas no última quinta-feira (03), a medidas 
como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além da ampliação do 
acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a atenção ao parto 
e a vacinação. O presidente afirmou ainda que o Brasil vai atingir as Metas do Milênio no 
que diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. As metas são 
estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

 R20;Na medida em que o povo começa a comer mais, a ter mais renda, em que as mães 
começam a receber mais informação, o resultado tem que ser esse: diminuição da 
mortalidade infantil, diminuição da desnutrição e melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Eu estou convencido que nós vamos atingir as Metas do Milênio com respeito à 
desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015R21;, comemorou o presidente. 

 A PNDS mostra que, em dez anos, as políticas sociais implementadas no país resultaram 
em significativa melhoria de vida de mulheres e crianças. A pesquisa foi realizada pelo 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do IBOPE e 
envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos. 

 Acesse o audio da entrevista do Café com o Presidente e a íntegra a matéria sobre a 
PNDS, no www.saude.gov.br 

  
 



Semana do Aleitamento Materno será lançada amanhã 
Capital do Pantanal/MS 

31 de julho de 2008 

 

 Menos chances de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes - diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, aberta ontem, dia 1º e que 
vai até 7 agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP). O lançamento da campanha nacional será nesta sexta-feira, no Rio de 
Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional é a atriz Dira Paes, que aparece em cartaz, folder e 
filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. 

 “O apoio tem que vir da família, do companheiro, dos avôs, da comunidade, dos 
empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, caminhamos para a ampliação do 
tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo Giugliani, coordenadora da Área 
Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

 Novo retrato  

 Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar pronta até o fim deste ano. 
No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra paralisia infantil, 
haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá não só as capitais, mas 
também diversos municípios dos estados. “Aí, sim, teremos uma fotografia mais precisa e 
ampla que a da PNDS”, prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. “Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva”, diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil, voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 



11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

 Contra indicação  

 Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber o leite materno. 
Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães portadoras do vírus 
HIV não devem amamentar seus filhos. 

 Segundo Lílian Córdova do Espírito Santo, assessora técnica para assuntos relacionados 
ao aleitamento materno, o leite até poderia ser oferecido ao bebê se, antes, fosse 
pasteurizado, o que eliminaria o vírus. Passaria a ter a mesma qualidade do leite dos 
bancos do produto existentes nos hospitais, em que todo leite materno doado é 
pasteurizado antes de ser servido aos bebês. 

 “Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe”, garante a assistente. Hoje, no país, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento. (Ministério da Saúde) 

  
 
 

Bolsa Família reforça direitos estabelecidos pelo ECA 
Capital do Pantanal/MS 

09 de julho de 2008 

 

 Reforçar o acesso de 21 milhões de crianças e adolescentes atendidos pelo Bolsa 
Família aos serviços de educação e saúde. Com essa atribuição, as condicionalidades do 
programa nas duas áreas contribuem para que os preceitos estabelecidos pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) – que completa 18 anos em 2008 – sejam 
alcançados. 

 A manutenção do pagamento do benefício, que varia de R$ 20,00 a R$ 182,00, está 
vinculada à presença, na escola, de alunos de 6 a 17 anos de famílias beneficiárias, à 
vacinação infantil para crianças de zero a seis anos e ao pré-natal. O Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), responsável pela execução do Bolsa 
Família, acompanha o cumprimento das contrapartidas pelos beneficiários em parcerias 
com os ministérios da Educação e Saúde, Estados e, principalmente, municípios. 

 A transferência de renda, aliada a ações que exigem da população pobre visitas 
constantes aos postos de saúde e freqüência à escola, tem apresentado resultados como 
a redução da pobreza e da desigualdade. Pesquisas mostram que o Bolsa Família ajuda 
a garantir a segurança alimentar e nutricional dos beneficiários. As 45,8 milhões de 
pessoas atendidas, especialmente as crianças, alimentam-se mais e melhor. 

 Em relação ao acesso a alimentos, cerca de 70% afirmaram que a quantidade e a 
variedade dos produtos consumidos aumentaram, constatou a pesquisa Repercussão do 
Programa Bolsa Família na Segurança Alimentar e Nutricional das Famílias Beneficiárias, 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), que 
entrevistou cinco mil titulares do Bolsa Família. Uma grande parcela dos entrevistados 
(63%) disse que cresceu a compra de alimentos que as crianças gostam. 

 Nas residências atendidas pelo programa de transferência de renda, o recurso é 
utilizado, principalmente, na compra de alimentos. Nestes domicílios, também 



aumentaram de forma acentuada o consumo de cereais, leite, carnes e frutas, 
principalmente nas regiões mais pobres e locais onde a insegurança alimentar é maior. 

 O acesso à maior quantidade de alimentos, proporcionado pela transferência de renda a 
cerca de 11 milhões de famílias, está se refletindo na melhoria da saúde de crianças e 
adolescentes, conforme prevê o Estatuto. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS), divulgada recentemente pelo Ministério da Saúde, aponta que a desnutrição 
infantil baixou de 13% para 7%, uma redução de cerca de 50%, entre 1996 e 2006. Na 
região Nordeste, esta queda chegou a 67% - de 22,1% para 5,9%. 

 A eficácia do Bolsa Família para a permanência de crianças e adolescentes na escola foi 
apontada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE) e na avaliação 
realizada pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar/UFMG). 
Os bons resultados do acompanhamento de condicionalidades do Bolsa Família 
evidenciam que há uma correlação entre transferência condicionada de renda e políticas 
de educação. Na Pnad é possível identificar que os beneficiários do Bolsa Família têm 
uma freqüência escolar 1,6% maior que os não beneficiários. 

 Estudo do Cedeplar mostra que entre o público de 7 a 14 anos atendido pelo Bolsa 
Família, a taxa de freqüência é 3,6% acima da observada no conjunto dos não 
beneficiários. No público feminino, esta diferença chega a 6,5 pontos percentuais. 

 Esses resultados indicam a contribuição do Bolsa Família em garantir o preceito 
estabelecido pelo artigo 7º do ECA: A criança e o adolescente têm direito a proteção à 
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 
O programa colabora também com o que está previsto no artigo 53º, relacionado à 
educação. 

 Com informações do MDS 

  
 
 
 

Governo e indústria debatem melhoria da qualidade dos alimentos 
Capital News/MS 
23 de julho de 2008 

 

 O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, instalou, nesta terça-feira (22), um fórum 
de debates com os representantes do governo e da indústria de alimentos para a 
definição de alternativas para a redução dos teores de gordura trans, sal e açúcar dos 
alimentos industrializados. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, até 260 mil mortes 
poderiam ser evitadas todos os anos com uma alimentação adequada da população. 

 No encontro, o ministro defendeu a construção de uma agenda de pautas com temas que 
preocupam o governo e a indústria para a construção de pontos de consenso. “O fórum é 
um espaço democrático e transparente que avança na discussão de questões que 
preocupam a sociedade brasileira”, afirmou o ministro. “Precisamos avançar também na 
busca de consensos e alternativas que tenham sustentabilidade e possam ser pactuados 
em comum acordo, sempre sob a ótica da saúde pública”, acrescentou Temporão (Ouça 
entrevista coletiva do ministro). 

 Para a elaboração de novas medidas de promoção da alimentação saudável no Brasil, o 
governo também se baseará em experiências internacionais bem sucedidas, como a do 
Canadá. Segundo o ministro, naquele País, relevantes mudanças na composição dos 
alimentos foram promovidas no decorrer de três anos. 



 “O que nós queremos é que os alimentos oferecidos à população brasileira sejam de 
qualidade e que não coloquem em risco a saúde de ninguém. Mas, para isso, é preciso 
pactuar com a indústria como isso será possível”, disse Temporão. Existem questões 
técnicas, mercadológicas e prazos que têm que ser discutidos. “Em nenhum país do 
mundo se fez essa transição do dia para outro. Mas nós precisamos avançar e sair da 
inércia”, acrescentou o ministro. 

 Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), 
Edmund Klotz, o objetivo principal do fórum é encontrar alternativas viáveis para a 
substituição e conseqüente redução de alimentos prejudiciais à saúde. “A Abia já pactuou 
com a Organização Pan-Americana da Saúde que, o mais rapidamente possível, iremos 
eliminar a gordura trans dos nossos produtos por outros ingredientes. Por outro lado, não 
podemos deixar de produzir (esses alimentos) de uma hora para outra. Temos que 
procurar as alternativas para não deixarmos faltar produtos", destacou Klotz. 

 Ações 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já iniciou a avaliação do perfil 
nutricional de 23 tipos de alimentos industrializados, como embutidos, laticínios, 
salgadinhos prontos, biscoitos, bebidas, farinhas e refeições prontas. O Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) ficou encarregado de analisar 40 amostras 
de cada alimento selecionado para saber qual a quantidade de açúcar, gorduras 
saturadas e trans, sódio, ácido fólico e ferro. 

 O encontro é um desdobramento do acordo de cooperação assinado entre o Ministério 
da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), em novembro 
de 2007. Paralelamente ao trabalho do grupo técnico, a entidade e seus associados se 
comprometeram a colaborar em ações de saúde pública, como na campanha de rubéola, 
que acontecerá entre 9 de agosto e 12 de setembro. 

 Obesidade 

 Um dos reflexos do alto teor de açúcar, sal e gordura nos alimentos é o sobrepeso, já 
encarado em todo o mundo como epidemia, e que atinge cerca de 40% da população 
brasileira, segundo o IBGE. Além disso, sofrem de obesidade 12,7% dos brasileiros. De 
acordo com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada pelo 
Ministério da Saúde no início do mês, 6,6% das crianças com menos de cinco anos têm 
excesso de peso. A obesidade em todas as idades desencadeia uma série de doenças 
que estão entre as que mais matam no Brasil como problemas no coração, diabetes, 
câncer de intestino, artrite, além de atacar outros órgãos como pulmão e vesícula. Estudo 
do Ministério da Saúde aponta que entre 212 mil a 260 mil mortes poderiam ser evitadas 
com uma alimentação adequada. 

 Refeições prontas 

 A participação dos alimentos industrializados na contribuição da alimentação do brasileiro 
aumentou 82% entre 1974 e 2003 (POF/IBGE), indicando uma importante mudança no 
comportamento alimentar da população. Os alimentos processados, em geral, possuem 
teores elevados de gorduras, açúcares e sal. 

 Açúcar 

 Nos produtos industrializados, o açúcar é utilizado para tornar a gordura mais saborosa e 
é adicionado a muitos alimentos e bebidas na forma concentrada de xarope. Uma 
alimentação com alto teor de açúcar simples (sacarose), além de estar associada ao 
excesso de peso e obesidade, é também a principal causa das cáries dentárias entre 
crianças, especialmente as bebidas doces e guloseimas de consistência pastosa. 

 Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 (POF) mostram que 



aqueles que têm rendimentos entre 0,25 e 2 salários mínimos per capita superam em 
50% o consumo recomendado de açúcares. Esse percentual pode ser ainda maior, uma 
vez que não computa o consumo fora de casa. 

 Gorduras — As gorduras são de diferentes tipos e podem ser mais ou menos prejudiciais 
à saúde. A gordura vegetal hidrogenada – também chamada gordura trans – deve ser 
evitada, pois é prejudicial à saúde e está presente em muitos dos alimentos processados. 

 O consumo excessivo de alimentos com alto teor de gordura está associado ao 
crescimento e ao risco de incidência de várias doenças, como as cardíacas. Esse risco é 
maior em populações sedentárias. Em 2003, segundo o IBGE, o consumo de gorduras 
totais pela população extrapolou o recomendado em 30,5%. 

 Sal — O consumo excessivo de sal (maior que 6g diárias ou 2,4 g de sódio) é uma causa 
importante da hipertensão arterial. Estima-se que essa doença atinja cerca de 20% da 
população adulta brasileira. Dados da POF 2002-2003 indicam que a média estimada de 
consumo é de 9,6 g/ pessoa/dia, o que não considera o sal consumido fora do domicílio. 
Com base nessas informações, estima-se que o consumo médio de sal pela população 
brasileira deve ser reduzido, pelo menos, à metade para atender ao patamar máximo de 
consumo recomendado, isto é, 5g de sal/per capita/dia. (Com Assessoria) 

 Fonte: Da Redação  

  
 
 
 
 

Cai a taxa de fecundidade no Nordeste 
Cinform/SE 

05 de julho de 2008 

 

 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 (PNDS-2006), financiada pelo 
Ministério da Saúde, revela que a queda na taxa de fecundidade entre as mulheres 
nordestinas caiu de 3,1 filhos para 1,8 filho por mulher entre 1996 e 2006. O 
levantamento, com uma série de variáveis, demonstra mudança de comportamento da 
brasileira em idade fértil que vive no Nordeste. 

 Essas mulheres têm mais acesso a contraceptivos. A sondagem constatou que mais de 
80% usam algum método e, em dez anos, quase quadruplicou o número de mulheres 
cujos parceiros utilizam preservativo. 

 Assim como as demais brasileiras, as nordestinas querem menos filhos e iniciam a vida 
sexual mais cedo. Segundo a pesquisa, caiu de 19,4 anos para 16 anos a idade da 
primeira relação sexual. Diferentemente das demais regiões, a precocidade não implicou 
aumento no número de grávidas entre 15 e 19 anos de idade. No Nordeste, em 1996, as 
jovens que afirmaram estar grávidas do primeiro filho, à época da entrevista, 
correspondiam a 3,7%. Em 2006, esse percentual caiu para 3%. As jovens que afirmaram 
ser mães representaram 16,9% da população, número que não foi alterado em dez anos 
(veja quadro abaixo). 

 A precocidade na vida sexual das mulheres resultou no rejuvenescimento do padrão 
reprodutivo. Em 1996, a média de idade para o primeiro filho era de 22 anos, enquanto 
em 2006, passou a ser de 20 anos. O aumento na distribuição gratuita de métodos 
contraceptivos também contribuiu para essa tomada de decisão. 

 O acesso mais amplo a esses métodos implicou redução dos procedimentos de 



esterilização em mulheres. Em 1996, 43,9% das mulheres com parceiros fixos haviam 
realizado essa cirurgia. Em 2006, o índice caiu para 36,7%. A participação dos homens na 
anticoncepção, com a esterilização, mais que dobrou em dez anos, passando 0,6% para 
1,4%. 

   

  
 
 
País vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade infantil 

antes de 2015, afirma Lula 
Clica Brasília - Últimas Notícias/DF 

07 de julho de 2008 

 

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (7) que o Brasil vai atingir as Metas 
do Milênio – estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) – no que diz 
respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 “O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%."  

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
– conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo.” 
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Pesquisa traça perfil de mulheres em idade fértil e de crianças de até 
cinco anos 



Clica Brasília - Últimas Notícias/DF 
03 de julho de 2008 

 

 O Ministério da Saúde apresenta hoje (3), às 11h, no Brasília Alvorada Hotel, os 
resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 
iniciada em 2006. Será lançado um site com os dados da pesquisa. 

 O estudo foi feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 
14.617 domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 
2007. Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap).    
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SUS garante 38% do acesso das mulheres a medicamentos, indica 
pesquisa 

ComuniWeb/DF 
03 de julho de 2008 

 

 O acesso das mulheres em idade fértil a medicamentos para as doenças que mais as 
atingem ainda é feito mais por farmácias comerciais do que pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), segundo a "Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher" 
(PNDS), divulgada hoje (3). 

 Essas mulheres são atingidas principalmente por anemia, artrite/reumatismo, 
vaginite/vulvo vaginite, depressão/ansiedade/insônia, bronquite/asma, diabetes e 
hipertensão. 

 O SUS é responsável, em média, por 38,1% do acesso dessas mulheres a 
medicamentos. Já a rede comercial de farmácias responde por 52,7% da cobertura de 
remédios, em média. 

 Apesar de reconhecer o que chamou de "problemas eventuais", o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, afirmou que nos últimos anos "houve um aumento robusto no 
acesso a medicamentos", principalmente aos contraceptivos. 

 Segundo Temporão, a venda de medicamentos anticoncepcionais nas farmácias 
populares  - com subsídios de até 90% - garantiu o acesso de 250 mil mulheres aos 
contraceptivos. Entre 1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS para 
adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 "Estamos no caminho certo, as políticas de saúde só não se ampliam mais porque 
perdemos a CPMF [Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira ] em 
dezembro", apontou. 

 Apesar de a falta completa de acesso a medicamentos ser baixa - SUS e farmácias 
comerciais oferecem de 89,4% a 95,8% dos medicamentos para essas doenças - as 



mulheres que não se tratam justificam, geralmente, que não o fazem por falta do remédio 
no SUS. 

  
 
 
 

Pesquisa traça perfil de mulheres em idade fértil e de crianças de até 
cinco anos 

ComuniWeb/DF 
03 de julho de 2008 

 

 O Ministério da Saúde apresenta hoje (3), às 11h, no Brasília Alvorada Hotel, os 
resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 
iniciada em 2006. Será lançado um site  com os dados da pesquisa. 

 O estudo foi feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 
14.617 domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 
2007. Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap).  

  
 
 
 

Planejamento familiar é tema de debate em Brasília 
ComuniWeb/DF 
11 de julho de 2008 

 

 O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) realiza hoje (11), em Brasília, 
debate sobre a importância do planejamento familiar para o bem-estar de famílias, 
comunidades e nações e a necessidade de maior integração desses serviços nos planos 
nacionais de desenvolvimento. 

 O debate marca o Dia Mundial de População, cujo tema para este ano é Planejamento 
familiar: é um direito, vamos fazer disso uma realidade . 

 O encontro, que será realizado das 9h às 11h no Edifício ONU, no Setor Sudoeste, vai 
incluir discussões sobre os principais desafios para tornar o direito ao planejamento 
familiar uma realidade de toda a população. 

 Análise inédita de dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS-2006), lançada recentemente pelo Ministério da Saúde, será apresentada 
no evento, que deve contar com a presença de especialistas que participaram da 
elaboração do trabalho. 

  
 
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas e diabetes em 
mulheres em idade fértil 

ComuniWeb/DF 



03 de julho de 2008 

 

Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de desenvolverem 
doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde (PNDS). " 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

  
 
 

Brasil/Baixa instrução é o maior problema 
Correio da Bahia/BA 

04 de julho de 2008 

 

 BRASÍLIA - O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras 
é simplesmente a falta de educação. A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), apresentada ontem em Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras – 
cerca de dez milhões de pessoas – têm dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até 
mesmo ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade básica. E 
o próprio governo não sabe como chegar até esse grupo, que tem dificuldade para ler 
uma cartilha educativa ou, muitas vezes, não entende o que o médico do posto de saúde 
está tentando explicar. 

 O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com apoio do 
Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. Entre 1996,  quando a PNDS 
anterior foi feita, e esta última, com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. 
Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas pré-natais, e a desnutrição aguda 
das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a métodos anticoncepcionais e 
medicamentos, além de tratamento em hospitais. 

 No entanto, o grupo daquelas que não conseguiram se beneficiar do maior acesso à 
escola, ampliado nos últimos anos, também ficou de fora dos grandes avanços da saúde 
brasileira. Com isso, transmitem os problemas para seus filhos. A pesquisa mostra que, 
apesar da redução na mortalidade infantil no país, 20% dos filhos nascidos vivos de 



mulheres sem estudo morrem antes de completar 1 ano. Na faixa superior de 
escolaridade, com 12 anos ou mais de estudo, a mortalidade dos bebês é praticamente 
zero. 

 Até mesmo o direito de escolher ter esses filhos é mais difícil para as mulheres com 
menor escolaridade, basta ver as diferenças nas taxas de fecundidade. Enquanto aquelas 
com mais estudo têm, em média, um filho – inferior até mesmo à taxa de reposição da 
população, que é de dois filhos –, mulheres que nunca freqüentaram a escola têm, em 
média, 4,2 filhos. Ainda uma parte não desprezível dos filhos dessas mulheres (16,6%) 
sofre de desnutrição crônica, um problema que não mata, mas afeta o desenvolvimento 
da criança, sua capacidade de aprender e de reagir  a doenças. 

 A falta de estudo leva à falta de renda e também à insegurança alimentar. Apesar dos 
avanços, já que 62,5% das famílias podem ser consideradas em situação de segurança 
(em que não há preocupação com a possível falta de comida), em 46% dos domicílios em 
que a mulher não tem estudo há insegurança alimentar. (AE) 

  
 
 
 
 

Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo 
Correio da Bahia - Online/BA 

04 de julho de 2008 

 

 *Da Redação, com informações de agência redação@portalibahia.com.br 

 As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a métodos 
contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, divulgada nesta quinta-feira (3). Em dez anos, o percentual de mulheres que 
tiveram a primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. 

 O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 
para 44,8% em 2006. Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente 
ativas já haviam utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% 
para as mulheres que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. 

 Entre 1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) para adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 'É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade', apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher, 



no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. 'A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano de 
estudo fica acima de quatro filhos por mulher', aponta o documento. Entre as brasileiras 
com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 'Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar', apontou Elza Berquó. 

  
 
 

Mulheres em idade fértil alertas à obesidade 
Correio da Bahia - Online/BA 

04 de julho de 2008 

 

 *Da Redação, com informações de agência redacao@portalibahia.com.br 

 Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de desenvolverem 
doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

  
 
 

Lula afirma que Brasil vai atingir metas de combate à desnutrição e 
mortalidade infantil 
Correio da Tarde/RN 

08 de julho de 2008 

 

Publicado no Dia 07/07/2008 



 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (7) que o Brasil vai atingir as Metas 
do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que diz 
respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 "O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%." 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 "Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo." (Agência 
Brasil) 

  
 
 
 

Mais tempo de aleitamento materno, menos doenças 
Correio de Uberlândia OnLine/MG 

31 de julho de 2008 

 

Menos chances de ter diarréia, pneumonia doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a ser 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que terá sua versão 
nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da campanha ocorrerá dia 1º no Rio de 
Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional será a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder 
e filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. 

 “O apoio tem que vir da família, do companheiro, dos avôs, da comunidade, dos 



empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, caminhamos para a ampliação do 
tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo Giugliani, coordenadora da Área 
Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

 NOVO RETRATO Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar pronta 
até o fim deste ano. No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação 
contra paralisia infantil, haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá 
não só as capitais, mas também diversos municípios dos estados. “Aí, sim, teremos uma 
fotografia mais precisa e ampla que a da PNDS”, prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. “Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva”, diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil, voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 
11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

 CONTRA INDICAÇÃO Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode 
receber o leite materno. Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as 
mães portadoras do vírus HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova 
do Espírito Santo, assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, 
o leite até poderia ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o 
vírus. Passaria a ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos 
hospitais, em que todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos 
bebês. 

 “Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe”, garante a assistente. Hoje, no país, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento.    
 
 

Mais tempo de aleitamento materno e menos doenças 
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 Campanha terá a atriz Dira Paes como madrinha e destaca importância do apoio à mãe 



que amamenta 

 Brasília 

 Menos chances de ter diarréia, pneumonia (doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes) diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a serem 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que terá sua versão 
nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da campanha ocorrerá dia 1º no Rio de 
Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional será a atriz Dira Paes (foto ao lado), que aparecerá, em 
cartaz, folder e filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, 
dona Flor. A intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha que foca a importância do 
apoio à mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada 
mais importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. “O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo 
Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança do Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, divulgada no início de julho, mostrou 
dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de vida no Brasil, 
99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças menores de seis 
meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. 

 Mães de todo o Brasil falarão sobre o tema 

 Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar pronta até o fim deste ano. 
No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra paralisia infantil, 
haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá não só as capitais, mas 
também diversos municípios dos estados. “Aí, sim, teremos uma fotografia mais precisa e 
ampla que a da PNDS”, prevê Elsa Giugliani, coordenadora do Ministério da Saúde. Hoje, 
as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a criança seja 
amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de vida, 
exclusivamente, por leite materno. 

   

   
Mulheres fazem sexo mais cedo 

Correio Lageano/SC 
04 de julho de 2008 

 

Brasília 

 De acordo com dados divulgados ontem da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), em dez anos, mais mulheres decidiram ter 



relações sexuais mais cedo, antes mesmo de completarem 15 anos. 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 Segundo o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 A pesquisa aponta que 64% das mulheres se encontram em união (36,7% formalmente e 
27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. A precocidade na vida sexual 
resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 1996, a média de idade das 
mulheres para o primeiro filho era de 22,4 anos. 

  
 
 

Saúde começa na alimentação 
Correio Lageano/SC 

26 de julho de 2008 

 

 Estudo diz que de 212 mil a 260 mil mortes poderiam ser evitadas com uma alimentação 
adequada 

 Lages 

 Um dos reflexos do alto teor de açúcar, sal e gordura nos alimentos é o sobrepeso, já 
encarado em todo o mundo como epidemia, e que atinge cerca de 40% da população 
brasileira, segundo o IBGE. 

 Além disso, sofrem de obesidade 12,7% dos brasileiros.  De acordo com  dados da 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada pelo Ministério da Saúde 
no início do mês, 6,6% das crianças com menos de cinco anos têm excesso de peso. 

 A obesidade em todas as idades desencadeia uma série de doenças que está entre as 
que mais matam no Brasil como problemas no coração, diabetes, câncer de intestino, 
artrite, além de atacar outros órgãos como pulmão e vesícula. Estudo do Ministério da 
Saúde aponta que entre 212 mil a 260 mil mortes poderiam ser evitadas com uma 
alimentação adequada. 

 A nutricionista Marcia de Oliveira conta que tem observado um aumento significativo da 
obesidade, principalmente entre crianças. “O consumo de alimentos muito concentrados, 
como sopas prontas, lasanhas, pizzas e salgadinhos é muito grande”, diz ela, alertando 
para possíveis problemas futuros. 

 Ela conta que um único biscoito recheado tem a mesma quantidade de calorias que uma 
fruta. “Geralmente não se come um biscoito, mas um pacote”, calcula a nutricionista. 
Marcia sugere como opção bolachas integrais e à base de soja, que podem oferecer 
sabores agradáveis ao paladar das crianças. “Algumas já têm sabor chocolate. É uma 
questão de hábito”, alega. 

 Para a nutricionista, a melhor saída para se evitar problemas de excesso de peso, 
diabetes, colesterol, entre outros, é a substituição de alimentos, além de refeições 



balanceadas e regulares. O ideal, segundo ela, são de cinco a seis refeições diárias: café 
da manhã, almoço, jantar e, pelo menos, mais dois lanches entre as três refeições 
principais. 

 Para uma dieta balanceada, o consumo de frutas, verduras e legumes deve ser diário. O 
consumo de carnes não deve ser superior a 170 gramas por dia e os peixes devem ter 
preferência na mesa. “Verduras e saladas cruas ou cozidas devem ser consumidas duas 
vezes ao dia. Já as frutas, três vezes ao dia”, recomenda Marcia. 

 Os alimentos “funcionais”, também devem ser consumidos regularmente, de acordo com 
a nutricionista. São eles: aveia, vegetais como brócolis e couve-flor, frutas cítricas, leites 
afermentados e iogurte, além do peixe. “Estes alimentos produzem efeitos metabólicos ou 
fisiológicos atuando no crescimento, desenvolvimento, manutenção e em outras funções 
normais do organismo humano”, explica. 

 Marcia também alerta para o consumo de líquidos diariamente. O mínimo necessário 
para o organismo é de 1,5 litro de água por dia. 

 Mudança de hábito envolve toda a família 

 Após passar por uma cirurgia de redução de estômago, há dois anos, a professora 
Marcia Bueno resolveu mudar os hábitos alimentares. O novo cardápio também foi 
adotado pelas filhas Dreyce, 21 anos, e Paula, 11 anos. 

 Frituras, massas, excesso de açúcares e de pães foram cortados da dieta diária da 
família Bueno. No lugar, entraram frutas, verduras, peixes, cereais, granola, alimentos 
integrais e à base de soja. “Estava tudo errado. Hoje, minha vida é muito melhor”, diz 
Marcia, contando que não sente mais dores no corpo e indisposição. 

 Já as filhas de Marcia não só aprovaram a mudança, como também, decidem e 
participam da preparação das refeições. Dreyce, que faz o almoço todos os dias, diz que 
aprendeu a substituir os alimentos. “Ao invés de adoçar com açúcar, adoçamos com mel. 
Usamos muitos produtos diet e light”, fala. “Eu adorei a mudança”, completa Paula. 

 Programa prevê o combate da obesidade infantil 

 O projeto Quatro Estações do Serviço Social do Comércio (Sesc-SC) está com inscrições 
abertas para uma programação de atividades gratuitas voltadas à promoção da saúde 
desde a infância. O principal objetivo é prevenir e combater a obesidade em crianças e 
jovens dos 8 aos 12 anos. Para motivar as crianças a sair do sedentarismo, a 
programação conta com jogos recreativos, atividades físicas, orientações nutricionais e 
oficinas culinárias. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a obesidade 
infantil no Brasil aumentou 240% em 20 anos. As causas estão ligadas à má alimentação 
e à ausência de exercícios físicos. No Brasil, uma a cada dez está acima do peso. 

   

   
Vida sexual começa mais cedo 

Correio Lageano/SC 
05 de julho de 2008 

 

 Pesquisa divulgada esta semana revela dados sobre sexualidade, planejamento familiar 
e exame pré-natal 

Lages 

 As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo, de acordo com a Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, divulgada quinta-feira. Em dez 
anos, o percentual de mulheres que tiveram a primeira relação sexual até os 15 anos 



subiu de 11% para 32,6%. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam 
virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a pesquisa, a idade média ao ter o 
primeiro filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 Para o ginecologista e obstetra Bruno Carvalho, a iniciação precoce da vida sexual 
aumenta o risco de doenças como HPV e HIV, além da gestação na adolescência. Na 
Maternidade Tereza Ramos, dos cerca de 250 partos mensais, pelo menos 50 são de 
mulheres com menos de 20 anos. 

 Para o médico, a mídia é um dos meios que estimula a iniciação precoce da vida sexual 
das adolescentes, o que pode ser considerado prejudicial, já que elas não tem maturidade 
física e psicológica par serem mães. 

 Segundo Carvalho, a gravidez na adolescência é acompanhada pelos riscos de diabetes, 
abortamento, parto prematuro, má formação do bebê, entre outros problemas. "A gravidez 
afeta, inclusive, o crescimento da adolescente que está em fase de desenvolvimento. 
Além disso, há o fator psicológico: uma adolescente não tem preparo emocional para criar 
uma criança", afirma o médico. 

 Planejamento familiar e pré-natal mais freqüentes 

 Na opinião do ginecologista e obstetra Bruno Carvalho, o acesso e a assistência básica à 
saúde melhorou muito nos últimos anos. A confirmação vêm através dos dados da 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério 
da Saúde, divulgada quinta-feira. 

 O estudo mostra que o percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-
natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8% no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais, 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi o Norte, com 61% dos casos. A região também registrou o maior índice 
de grávidas que não foram submetidas a nenhuma consulta: 3,9%. 

 Para Carvalho, quanto maior o desenvolvimento econômico da região ou país, melhor o 
acesso à saúde e também é mais freqüente o planejamento familiar. “O planejamento 
familiar faz com que você planeje não só quantos filhos vai ter, mas, também, a maneira 
como você constituirá a sua família e a vida como um todo. Isso é maturidade”, comenta 
ele. 
 
 

Sobe o índice de gestantes que realizam o pré-natal 
Correio Lageano/SC 

17 de julho de 2008 

 

 Pesquisa mostra que mais mulheres grávidas, tanto da zona urbana como da rural, se 
submeteram a exames 

 Lages 

 Os dados são da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2006 (PNDS/2006), e 
comparam números de 1996 com os de 2006. Pela estatística o percentual de mulheres 
que não se submeteram a exames pré-natal caiu na zona rural de 31,9% (em 1996) para 
3,6% (em 2006). No mesmo período o índice na zona urbana passou de 8,6% para 0,8%. 



 A pesquisa, financiada pelo Ministério da Saúde, ainda apurou que apenas 77% das 
gestantes consultaram pelo menos seis vezes durante a gravidez, como  determina o 
Ministério. Nesse quesito, a região norte corresponde a 66% dos casos. 

 Em Lages, a Secretaria da Saúde atende 817 gestantes residentes na área urbana e 70 
da  área rural através do programa “Sistema de Humanização Pré-Natal e Nascimento” 
(SIS Pré-Natal). 

 A coordenadora do programa, Audrilara Arruda Campos, explica que o acompanhamento 
das mulheres acontece nas 28 unidades de saúde existentes na cidade, na que fica na 
localidade Índios e também na unidade central (localizada na Secretaria da Saúde). Além 
disso, uma unidade móvel com médico, enfermeira e técnico de enfermagem percorrem o 
interior. 

 Em todas as unidades acontecem reuniões de gestantes, de acordo com o cronograma 
de atividades de cada uma. 

 Ao  saberem que estão grávidas as mulheres recebem a “Agenda da  gestante” - cartilha 
com todas as informações sobre exames, vacinas, cuidados com o bebê, entre outros 
esclarecimentos essenciais para a saúde da criança e da mãe. “São orientações sobre os 
exames necessários, alimentação, a respeito da questão emocional, tipos de parto, 
cuidados com o recém-nascido, depressão pós-parto, direito a licença maternidade e a 
horários de amamentação”, complementa a coordenadora. 

 Enquanto aguardam a chegada dos filhos as mulheres e seus parceiros (ou familiares) 
são estimuladas a definir os métodos contraceptivos que vão adotar após o parto. O 
trabalho objetiva controlar o índice de natalidade no município. 

 As gestantes também visitam o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos e são 
diretamente acompanhadas pelas 38 equipes do Programa Saúde da Família (PSF). 
Inclusive pelas seis que atuam no interior. 

 “Toda gestante que passa pelo acompanhamento pré-natal tem que cumprir todas as 
etapas: reuniões, exames laboratoriais, de ultrassom”, cita Audrilara, ao explicar que sete 
dias depois do parto as mulheres passam por exame “puerperal”. Nele, o médico 
esclarece dúvidas sobre os métodos anticoncepcionais e sobre o teste do pezinho (feito 
gratuitamente). 

 Quem cumpre todas as regras ganha um kit com termômetro, cotonetes, frauda 
descartável, algodão e outros itens fornecidos pela Secretaria da Saúde. 

 O município recebe do Ministério da Saúde o repasse de R$ 90,00 por cada gestante 
que  cumpre as metas determinadas pelo pré-natal. 

 “A gente sempre procura atingir os 100%”, diz a coordenadora do “SIS Pré-Natal”. Ela  
esclarece que apesar de não ter estatísticas mais detalhadas a Secretaria da Saúde não 
atende todas as gestantes do município, pois muitas realizam acompanhamento através 
da rede particular da saúde.   

   
   

 
Educação é problema para saúde da mulher 

Correio Popular/SP 
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 Dez milhões de brasileiras ignoram políticas públicas devido à baixa escolaridade 

 De Brasília  



 O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras é 
simplesmente a falta de educação. A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), apresentada ontem em Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras (cerca 
de 10 milhões de pessoas) têm dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até mesmo 
ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade básica. E o próprio 
governo não sabe como chegar até esse grupo, que tem dificuldade para ler uma cartilha 
educativa ou, muitas vezes, não entende o que o médico do posto de saúde explica. 

 O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com apoio do 
Ministério da Saúde, traz, em geral, boas notícias. Entre 1996, quando a PNDS anterior 
foi feita, e esta última, com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. Apenas 3,6% 
das mulheres não têm acesso a pré-natal, e a desnutrição aguda das crianças está em 
1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da Saúde (OMS). Há mais 
mulheres com acesso a métodos anticoncepcionais e medicamentos, além de tratamento 
em hospitais. 

 No entanto, o grupo daquelas que não conseguiram se beneficiar do maior acesso à 
escola, ampliado nos últimos anos, também ficou de fora dos grandes avanços da saúde 
brasileira. Com isso, transmitem problemas para os filhos. 

 A pesquisa mostra que, apesar da redução na mortalidade infantil no País, 20% dos 
filhos nascidos vivos de mulheres sem estudo morrem antes de completar um ano. Na 
faixa superior de escolaridade, com 12 anos ou mais de estudo, a mortalidade é quase 
zero. 

 Até mesmo o direito de escolher ter esses filhos é mais difícil para as mulheres com 
menor escolaridade. Basta ver as diferenças nas taxas de fecundidade. Enquanto aquelas 
com mais estudo têm, em média, um filho (inferior até mesmo a taxa de reposição da 
população, que é de dois filhos), mulheres que nunca freqüentaram a escola têm, em 
média, 4,2 filhos. 

 Evolução  

 A resposta oficial a esses dados é que a educação no País está evoluindo e, em alguns 
anos, o número de mulheres sem escolaridade deve ser reduzido a ponto de não ter 
impacto no geral. Em 1996, eram 28% da população. Hoje, são 10%. "Vários estudos 
relacionam o aumento da escolaridade e o conseqüente aumento da renda com um 
impacto direto nas condições de saúde. Está havendo uma ampliação da escolaridade, e 
isso tem impacto direto na saúde", disse o ministro da Saúde, José Gomes Temporão 

 Até lá, no entanto, o equivalente a 10 milhões de mulheres e seus muitos filhos 
continuam a enfrentar dificuldades típicas da pobreza e da falta de instrução. "Todo setor 
tem que pensar nas suas responsabilidades. As políticas públicas de saúde têm que 
pensar como chegar a essas mulheres. Não pode ficar pensando que outro setor, outra 
ação vai resolver o problema. Não podemos esperar que a educação chegue até elas e aí 
que as coisas se resolvam", critica Suzana Cavenaghi, demógrafa e uma das autoras da 
PNDS. (Da Agência Estado)  A FRASE  “Estudos relacionam o aumento de escolaridade 
e renda com impacto direto nas condições de saúde.” JOSÉ GOMES TEMPORÃO  

 Ministro da Saúde 

  
 

Estudo constata que acesso a pré-natal cresceu em áreas rurais e 
urbanas 

CorreioWeb/DF 
03 de julho de 2008 



 

 O percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-natal caiu na zona rural 
de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 8,6% para 0,8% no mesmo 
período. Esse foi um dos avanços constatados pela Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde, divulgada hoje (3). O 
índice nacional ficou em 1,3% de mulheres grávidas que não realizaram nenhuma 
consulta. No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas 
pré-natais, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi o Norte, com 61% dos casos. A região também registrou o maior índice 
de grávidas que não foi submetida a nenhuma consulta: 3,9%. 

 Temos que dar continuidade s estratégias [de estímulo ao pré-natal] para que esse 
aumento se dê de forma eqüitativa também nas regiões Norte e Nordeste. Essa é 
inclusive, umas das metas do [programa] Mais Saúde, apontou o ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. 

 Outros fatores que diferenciaram o acesso ao pré-natal foram a escolaridade e o fato de 
o acompanhamento ter sido feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por clínicas 
particulares. 

 Em relação ao primeiro fator, a pesquisa constatou que o acesso aumenta junto com a 
quantidade de anos de estudo, passando de uma assistência total para mulheres que 
estudaram por 12 anos ou mais para um percentual de 6,9% de gestações sem nenhuma 
consulta pré-natal entre mulheres sem instrução formal alguma. 

 Outro dado destacado na pesquisa em relação ao pré-natal é o aumento no percentual 
de mulheres que realizaram a primeira consulta antes de completar três meses de 
gestação. Se em 1996 esse percentual era de 66%, em 2006 o número chegou a 82,5%. 

 O tempo médio de gestação na primeira consulta no Brasil é de 2,3 meses. Nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, esse período é de dois meses. Já no Nordeste e no Norte a 
primeira consulta é mais tardia: 2,6 e 2,7 meses respectivamente. 

  
 
 

 

    
 
 

Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo e têm mais acesso a 
contraceptivos, aponta estudo 

CorreioWeb/DF 
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 As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a métodos 
contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, divulgada hoje (3). Em dez anos, o percentual de mulheres que tiveram a 
primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de jovens entre 
15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. 
Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 
que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 2006, 
o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para adquirir 



contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade, apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher 
no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano de 
estudo fica acima de quatro filhos por mulher, aponta o documento. Entre as brasileiras 
com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar, apontou Elza Berquó. 

 O estudo completo está disponível na página do Ministério da Saúde na internet. 

  
 
 

 
 

Governo e indústria debatem melhoria da qualidade dos alimentos 
Corumbá On line/MS 

23 de julho de 2008 

 

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, instalou, nesta terça-feira (22), um fórum de 
debates com os representantes do governo e da indústria de alimentos para a definição 
de alternativas para a redução dos teores de gordura trans, sal e açúcar dos alimentos 
industrializados. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, até 260 mil mortes poderiam 
ser evitadas todos os anos com uma alimentação adequada da população. 

 No encontro, o ministro defendeu a construção de uma agenda de pautas com temas que 
preocupam o governo e a indústria para a construção de pontos de consenso. “O fórum é 
um espaço democrático e transparente que avança na discussão de questões que 
preocupam a sociedade brasileira”, afirmou o ministro. “Precisamos avançar também na 
busca de consensos e alternativas que tenham sustentabilidade e possam ser pactuados 
em comum acordo, sempre sob a ótica da saúde pública”, acrescentou Temporão (Ouça 
entrevista coletiva do ministro). 

 Para a elaboração de novas medidas de promoção da alimentação saudável no Brasil, o 
governo também se baseará em experiências internacionais bem sucedidas, como a do 



Canadá. Segundo o ministro, naquele País, relevantes mudanças na composição dos 
alimentos foram promovidas no decorrer de três anos. 

 “O que nós queremos é que os alimentos oferecidos à população brasileira sejam de 
qualidade e que não coloquem em risco a saúde de ninguém. Mas, para isso, é preciso 
pactuar com a indústria como isso será possível”, disse Temporão. Existem questões 
técnicas, mercadológicas e prazos que têm que ser discutidos. “Em nenhum país do 
mundo se fez essa transição do dia para outro. Mas nós precisamos avançar e sair da 
inércia”, acrescentou o ministro. 

 Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), 
Edmund Klotz, o objetivo principal do fórum é encontrar alternativas viáveis para a 
substituição e conseqüente redução de alimentos prejudiciais à saúde. “A Abia já pactuou 
com a Organização Pan-Americana da Saúde que, o mais rapidamente possível, iremos 
eliminar a gordura trans dos nossos produtos por outros ingredientes. Por outro lado, não 
podemos deixar de produzir (esses alimentos) de uma hora para outra. Temos que 
procurar as alternativas para não deixarmos faltar produtos", destacou Klotz. 

 Ações  

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já iniciou a avaliação do perfil 
nutricional de 23 tipos de alimentos industrializados, como embutidos, laticínios, 
salgadinhos prontos, biscoitos, bebidas, farinhas e refeições prontas. O Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) ficou encarregado de analisar 40 amostras 
de cada alimento selecionado para saber qual a quantidade de açúcar, gorduras 
saturadas e trans, sódio, ácido fólico e ferro. 

 O encontro é um desdobramento do acordo de cooperação assinado entre o Ministério 
da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), em novembro 
de 2007. Paralelamente ao trabalho do grupo técnico, a entidade e seus associados se 
comprometeram a colaborar em ações de saúde pública, como na campanha de rubéola, 
que acontecerá entre 9 de agosto e 12 de setembro. 

 Obesidade  

 Um dos reflexos do alto teor de açúcar, sal e gordura nos alimentos é o sobrepeso, já 
encarado em todo o mundo como epidemia, e que atinge cerca de 40% da população 
brasileira, segundo o IBGE. Além disso, sofrem de obesidade 12,7% dos brasileiros. De 
acordo com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada pelo 
Ministério da Saúde no início do mês, 6,6% das crianças com menos de cinco anos têm 
excesso de peso. A obesidade em todas as idades desencadeia uma série de doenças 
que estão entre as que mais matam no Brasil como problemas no coração, diabetes, 
câncer de intestino, artrite, além de atacar outros órgãos como pulmão e vesícula. Estudo 
do Ministério da Saúde aponta que entre 212 mil a 260 mil mortes poderiam ser evitadas 
com uma alimentação adequada. 

 Refeições prontas  

 A participação dos alimentos industrializados na contribuição da alimentação do brasileiro 
aumentou 82% entre 1974 e 2003 (POF/IBGE), indicando uma importante mudança no 
comportamento alimentar da população. Os alimentos processados, em geral, possuem 
teores elevados de gorduras, açúcares e sal. 

 Açúcar  

 Nos produtos industrializados, o açúcar é utilizado para tornar a gordura mais saborosa e 
é adicionado a muitos alimentos e bebidas na forma concentrada de xarope. Uma 
alimentação com alto teor de açúcar simples (sacarose), além de estar associada ao 
excesso de peso e obesidade, é também a principal causa das cáries dentárias entre 



crianças, especialmente as bebidas doces e guloseimas de consistência pastosa. 

 Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 (POF) mostram que 
aqueles que têm rendimentos entre 0,25 e 2 salários mínimos per capita superam em 
50% o consumo recomendado de açúcares. Esse percentual pode ser ainda maior, uma 
vez que não computa o consumo fora de casa. 

 Gorduras —  As gorduras são de diferentes tipos e podem ser mais ou menos 
prejudiciais à saúde. A gordura vegetal hidrogenada – também chamada gordura trans – 
deve ser evitada, pois é prejudicial à saúde e está presente em muitos dos alimentos 
processados. 

 O consumo excessivo de alimentos com alto teor de gordura está associado ao 
crescimento e ao risco de incidência de várias doenças, como as cardíacas. Esse risco é 
maior em populações sedentárias. Em 2003, segundo o IBGE, o consumo de gorduras 
totais pela população extrapolou o recomendado em 30,5%. 

 Sal —  O consumo excessivo de sal (maior que 6g diárias ou 2,4 g de sódio) é uma 
causa importante da hipertensão arterial. Estima-se que essa doença atinja cerca de 20% 
da população adulta brasileira. Dados da POF 2002-2003 indicam que a média estimada 
de consumo é de 9,6 g/ pessoa/dia, o que não considera o sal consumido fora do 
domicílio. Com base nessas informações, estima-se que o consumo médio de sal pela 
população brasileira deve ser reduzido, pelo menos, à metade para atender ao patamar 
máximo de consumo recomendado, isto é, 5g de sal/per capita/dia. (Fonte: Ministério da 
Saúde) 

  
 
 

 
 
 

Saúde lança, nesta sexta, campanha de aleitamento materno 
Corumbá On line/MS 
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Menos chances de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes - diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a ser 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que terá sua versão 
nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da campanha ocorrerá dia 1º no Rio de 
Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional será a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder 
e filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. “O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo 



Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

 NOVO RETRATO -  Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar 
pronta até o fim deste ano. No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da 
vacinação contra paralisia infantil, haverá nova consulta às mães sobre o tema. A 
pesquisa incluirá não só as capitais, mas também diversos municípios dos estados. “Aí, 
sim, teremos uma fotografia mais precisa e ampla que a da PNDS”, prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. “Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva”, diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil, voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 
11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

 CONTRA INDICAÇÃO -  Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode 
receber o leite materno. Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as 
mães portadoras do vírus HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova 
do Espírito Santo, assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, 
o leite até poderia ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o 
vírus. Passaria a ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos 
hospitais, em que todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos 
bebês. 

 “Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe”, garante a assistente. Hoje, no país, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento. 

  
 
 
 

Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo e têm mais acesso a 
contraceptivos, aponta estudo 

Cosmo On Line/SP 
03 de julho de 2008 



 

Agência Estado /  

 03/07/2008 - As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso 
a métodos contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
da Criança e da Mulher, divulgada hoje (3). Em dez anos, o percentual de mulheres que 
tiveram a primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de 
jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% 
em 2006. Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já 
haviam utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as 
mulheres que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 
1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
para adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade, apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher 
no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano de 
estudo fica acima de quatro filhos por mulher, aponta o documento. Entre as brasileiras 
com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar, apontou Elza Berquó. 

 O estudo completo está disponível na página do Ministério da Saúde na internet. 

  
 
 
 

Governo aplica benefícios em incentivo ao parto normal 
DCI - Comércio, Indústria e Serviços/SP 

22 de julho de 2008 

 

 SÃO PAULO  - As gestantes que optarem pelo parto normal terão garantida a exigência, 
em todas as maternidades do país, de quarto (individual ou coletivo) específico para esse 
procedimento, com banheiro anexo, para todas as etapas do nascimento do bebê (antes, 
durante e  após o parto).  Além disso, mãe e filho ficarão juntos nos alojamentos. 



Benefícios como esses serão aplicados na rede pública e privada de saúde a partir de 
dezembro, quando entram em vigor novas normas para os serviços de atendimento 
obstétrico e neonatal. 

 Os novos padrões de funcionamento das maternidades e serviços de saúde estão 
previstos em resolução (nº 33) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que 
também deverá resultar em mais conforto e privacidade para mães e filhos. A resolução 
estimula, por exemplo, a participação efetiva da mãe e de familiares em todas as fases do 
nascimento do bebê, já que determina, por exemplo, a garantia da presença de 
acompanhante de livre escolha da gestante durante o parto e a internação. 

 Com as medidas, o Ministério da Saúde espera obter mudanças estruturais nas unidades 
de atenção obstétrica e neonatal, incentivar o parto normal humanizado, controlar 
possíveis riscos às gestantes e aos bebês e, com isso, reduzir a mortalidade materna e 
neonatal. "Essas ações se inserem dentro de um grande esforço que envolve o governo, 
as entidades da área de saúde, as entidades médicas, gestores e as universidades, ou 
seja, dentro de uma gigantesca rede que trabalha  pela redução da mortalidade materna", 
afirmou nesta terça-feira (22) o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, durante 
lançamento da resolução da Anvisa, em Brasília. 

 De acordo com as novas normas, as unidades de saúde serão orientadas a estimular a 
evolução natural do trabalho de parto e a chamada "desmedicalização", ou seja, utilizar 
soluções para o alívio das dores da gestante sem, necessariamente, utilizar 
medicamentos. Este conjunto de ações foi articulado entre diferentes órgãos do governo 
no Pacto pela Vida, lançado em 2006, que tem como uma das prioridades a redução da 
mortalidade materna e neonatal, conforme orienta a Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 

 Mudança Cultural  

 As novas diretrizes para os serviços obstétricos e neonatais foram construídas também 
com foco na mudança cultural de profissionais e gestores de saúde. Esse processo, que 
se estendeu por aproximadamente seis meses, teve a participação de sociedades e 
federações médicas, dos conselhos nacionais de secretários estaduais (Conass) e 
municipais (Conasems) de Saúde e da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento 
(ReHuNa). 

  "São medidas estratégicas que foram amplamente avaliadas com os secretários 
estaduais e municipais de saúde, além de outros parceiros do governo, como as 
universidades e entidades médicas", destacou o diretor de Ações Estratégicas e 
Programáticas do Ministério da Saúde. "De acordo com o princípio de descentralização do 
Sistema Único de Saúde, o governo federal dará amplo apoio aos estados e municípios 
para a construção de uma nova política focada na redução de mortes e constante 
melhoria da assistência a gestantes e bebês", completou França. 

 Por ano, são registrados cerca de 3 milhões de nascidos vivos no país. Quase 2,1 
milhões nascem nas unidades do Sistema Único de Saúde. Destes, 1,4 milhão 
corresponde a partos normais e 670 a cesarianas. 

 Em 2006, foram registrados, no país, 274 óbitos de mulheres em decorrência de 
complicações relacionadas ao parto. Quanto à mortalidade infantil, a taxa nacional 
registrada no mesmo ano foi de 22 por mil nascidos vivos. 

 Medidas de Impacto  Os principais fatores de mortalidade infantil são as causas 
perinatais, ou seja, quando acontecem nas primeiras 22 semanas de gestação e até sete 
dias após o parto. No caso das mães, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) 
estima que pelo menos 95% das mortes maternas poderiam ser evitadas com 
conhecimento, tecnologia médica e medidas de impacto social. 



 Orientação e participação da mulher e de familiares nos cuidados com o recém-nascido, 
além do estímulo ao chamado "contato pele a pele" da mãe com o recém-nascido e ao 
aleitamento materno ainda no ambiente do parto são medidas simples, mas que podem 
impactar positivamente na saúde da criança. 

 Elas também estão previstas na nova resolução da Anvisa, que determina a presença - 
quando necessária - de outros profissionais de saúde durante o parto, além do médico e 
da equipe de enfermagem, por exemplo. A norma também prevê a garantia de educação 
permanente para os trabalhadores, priorizando o controle, a prevenção e a eliminação de 
riscos sanitários nos serviços de saúde. 

 "Temos esse desafio de vincular o pré-natal aos serviços de referência", afirmou 
Temporão. "Essas são questões que vêm fortalecer toda a estratégica do governo Lula e 
do Ministério da Saúde para que possamos também apresentar a mesma redução no 
caso da mortalidade materna, que ainda é um problema importante a ser cuidado", 
avaliou o ministro, ao relembrar a confirmação de queda nos óbitos infantis, de acordo 
com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início deste mês. 

   

  
 
 

País vai atingir metas da ONU até 2015, diz Lula 
DCI - Comércio, Indústria e Serviços/SP 

07 de julho de 2008 

 

BRASÍLIA  - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (7) que o Brasil vai atingir 
as Metas do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que 
diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 "O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%."  

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 "Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo."     

  
 
 



Sexo cada vez mais cedo 
Diário Catarinense/SC 

04 de julho de 2008 

 

Pesquisa divulgada ontem mostra que, em uma década, cresceram casos da primera 
relação antes dos 15 

 As adolescentes brasileiras estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. Em uma 
década, o número de mulheres com a primeira relação até os 15 anos de idade 
praticamente triplicou. 

 É o que mostra a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 
2006 (PNDS), divulgada ontem de manhã pelo Ministério da Saúde, em comparação a 
dados de 1996. 

 Realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) entre novembro de 
2006 e maio de 2007, o estudo envolveu cerca de 15 mil mulheres de 15 a 49 anos e 5 
mil crianças com até cinco anos. 

 Além de destacar a diminuição dos índices de mortalidade infantil, o aumento do uso de 
métodos contraceptivos e o maior acesso aos serviços de saúde, a pesquisa revelou um 
dado capaz de tirar o sono de pais e mães de todo o Brasil. 

 Sexualização também é precoce no Sul do país   

 Se, em 1996, 11,5% das entrevistadas informaram ter tido a primeira relação até os 15 
anos, 10 anos depois esse índice subiu para 32,6% das mulheres - quase o triplo. 
Acompanhando a tendência, o total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam 
virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. 

 Embora no Sul do Brasil o percentual de mulheres que afirmaram ter perdido a virgindade 
até os 15 anos de idade tenha sido menor - 21,7% - , especialistas observam a 
sexualização precoce como inevitável. 

 Em 1996, as mulheres tinham o primeiro filho, em média, aos 22,4 anos. Em 2006, aos 
21 anos. 

 Já o percentual de meninas grávidas aos 15 anos também cresceu - de 3% para 5,8% no 
período analisada pela pesquisa.. 

  
 
 
 

Saúde desenvolve campanha nacional 
Diário da Borborema/PB 

02 de agosto de 2008 

 

Foco da mobilização será o apoio à mulher que amamenta e a sensibilização dos 
familiares 

 Menos chances de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes - diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a ser 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que foi aberta ontem e 
seguirá até a próxima quinta-feira, em uma parceria entre o Ministério da Saúde e a 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). 



 A madrinha da semana nacional será a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder 
e filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha, que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: "Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar". 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. 

 "O apoio tem que vir da família, do companheiro, dos avôs, da comunidade, dos 
empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, caminhamos para a ampliação do 
tempo de aleitamento", diz a médica Elsa Regina Justo Giugliani, coordenadora da Área 
Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a lanterninha no ranking nacional. 

 Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber o leite materno. 
Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães portadoras do vírus 
HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova do Espírito Santo, 
assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, o leite até poderia 
ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o vírus. Passaria a 
ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos hospitais, em que 
todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos bebês. 

 Pesquisa - Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar pronta até o 
fim deste ano. No próximo sábado, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra 
paralisia infantil, haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá não só 
as capitais, mas também diversos municípios dos estados. "Aí, sim, teremos uma 
fotografia mais precisa e ampla que a da PNDS", prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por 10 meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. "Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva", diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

  
 

 
 
 

Mulheres iniciam vida sexual mais cedo 
Diário da Borborema/PB 

04 de julho de 2008 



 

Segundo pesquisa nacional, em 10 anos mais mulheres decidiram ter relações antes dos 
15 anos 

 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada ontem. 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope buscar), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap) com instituições parceiras. De acordo com o estudo, em 1996, 
11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira relação até os 15 anos. Dez anos 
depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-
Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 anos. O total de jovens entre 15 e 19 
anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. Ainda 
segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% formalmente e 
27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

 Fecundidade - A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão 
reprodutivo. Em 1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 
anos. Em 2006, essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas 
aos 15 anos também subiu, passando de 3% para 5,8%. A fecundidade, no entanto, 
segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. Considerando o comportamento 
reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, a pesquisa indica que a taxa de 
fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por mulher. 
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Brasil tem 12% da população obesa 
Diário da Manhã/GO 
11 de agosto de 2008 

Muito açúcar, sal e gordura nos alimentos traz como principal reflexo o sobrepeso, que já 
atinge 40% da população brasileira. A obesidade também já atinge índices alarmantes de 
acordo com o MS, que apura que mais de 12% da população tem esse perfil. A Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde ( PNDS) , divulgada pelo MS, aponta que, entre as 
crianças, o índice cresce a cada dia. Cerca de6% apresentam excesso de peso antes de 
chegar aos cinco anos de idade. De acordo com o ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão, a intenção da parceria com a Abia é elaborar medidas de promoção da 
alimentação saudável no Brasil. As ações serão baseadas em experiências bem-
sucedidas.Um dos exemplos a ser copiado é o do Canadá, que em três anos conseguiu 
realizar mudanças expressivas no hábito alimentar da população. 
 
O presidente da Abia,Edmund Klotz, diz que, desde novembro do ano passado,um grupo 
técnico da associação realiza estudos com a intenção de melhorar a qualidade dos 
alimentos. O fórum de discussões entre as indústrias e o MS é, para Klotz, uma maneira 
de encontrar alternativas viáveis para a substituição. "Pretendemos eliminar a gordura 



trans dos nossos produtos o mais rapidamente. Mas por outro lado não podemos deixar 
de produzi-los de uma hora para outra e, por isso, temos que estudar alternativas viáveis 
e que não deixem faltar nas prateleiras". A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) já avalia alguns alimentos que têm perfil nutricional repleto de açúcares, gorduras 
saturadas e trans, sódio e ácido fólico. Eles estão presentes, principalmente, 
nos laticínios, salgadinhos prontos, biscoitos, bebidas, farinhas e refeições prontas. 
 
A nutricionista e mestre em ciência da motricidade Arícia Motta diz que a técnica usada 
pela mãe é válida desde que a criança não faça a relação entre alimentos não saudáveis 
à felicidade. Segundo ela, a mãe que opta por estratégias como essa corre o risco de 
vincular o consumo de alimentos saudáveis à idéia de que eles não trazem alegria. Nos 
casos de crianças que não gostam de frutas e verduras, o melhor é o diálogo, de acordo 
com a nutricionista. A criança precisa saber o que está comendo e para que cada 
alimento serve. Além disso, Arícia garante que os pais precisam dar o exemplo. Se o pai 
come bem, a criança vai querer imitá-lo e também comer bem. 
 
 

Sexo cada vez mais precoce 
Diário da Manhã/GO 

04 de julho de 2008 

 

 Adriana Alves é uma jovem de 30 anos, separada, vaidosa e de bem com a vida. Tem 
duas filhas e se prepara para um momento novo: ser chamada de vovó, mesmo sendo tão 
nova. Isso porque a filha mais velha, Priscilla Martins Alves, 14, está grávida de oito 
meses, já na expectativa para receber a pequena Maria Eduarda, que deve chegar em 
agosto. Adriana também foi mãe aos 14 anos. “Me casei porque estava grávida. Não me 
arrependo, mas não é isso que quero para minha filha. Mesmo com o bebê, quero que ela 
continue os estudos e também o namoro. Se não der certo com o pai da minha neta, que 
seja com outra pessoa”. As duas concordam que é cedo para a gravidez que “aconteceu”. 
De toda forma, mãe e filha se dizem muito amigas e companheiras. “Sempre 
conversamos sobre tudo. Inclusive sexo. Tanto que ela foi a primeira a saber da 
gravidez”, diz Priscilla. 

 Pesquisa realizada no Brasil aponta que, em dez anos, mais mulheres decidiram ter 
relações sexuais mais cedo. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher de 2006 (PNDS) foi realizada pelo Ministério da Saúde (MS) e entrevistou 
cerca de 15 mil mulheres em idade fértil, entre 15 e 49 anos. Cinco mil crianças com até 5 
anos também foram ouvidas para o levantamento. O estudo teve início em novembro de 
2006 e só terminou em maio de 2007. 

 De acordo com os dados, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram 
em união (36,7% formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

 Adriana, que se separou há pouco tempo, diz que aprova o relacionamento da filha. 
Lembra que muitas pessoas criticaram a gravidez de Priscilla, mas comenta que os 
verdadeiros amigos apoiaram e a ajudaram na superação do primeiro momento. “O 
pessoal do meu trabalho me ajudou bastante. Mesmo sabendo que isso poderia 
acontecer um dia, a gente nunca espera”. Ela conta que quando ficou grávida, aos 14 
anos, teve apoio dos pais, principalmente da mãe. Diz que se espelhou nisso para ajudar 



a filha. “Sei de tudo que minha filha está passando e sei também que meu apoio nesse 
momento é fundamental”, completa. 

 Priscilla cursa o 7° ano do ensino fundamental. Ela deseja ser secretária executiva e, 
para isso, promete não parar os estudos. Relata que a mãe se preocupa o dia todo e 
monitora tudo pelo telefone. Ela faz 15 anos dia 12 de julho. Nesse dia, as duas planejam 
comprar o restante do enxoval do bebê. “Está quase tudo pronto, mas no dia do meu 
aniversário, quero comemorar terminando de comprar as coisas da Maria Eduarda”. 
Priscilla garante que saberá cuidar bem da criança que está por chegar. Não esconde, 
porém, uma pontinha de medo do parto. “Não gosto nem de ficar pensando, mas sei que 
minha mãe vai estar do meu lado para me ajudar no que for preciso”. 

 Adriana se considera uma mulher feliz e vê vantagens em ter sido mãe jovem. “Ainda 
estou nova, bonita e com as filhas criadas. Minha filha será como eu”, diz sorrindo. Ela 
conta que sai na rua e as pessoas não acreditam que elas são mãe e filha. “Imagina 
quando ouvirem me chamar de vovó?”, brinca. 

 5,8% ficam grávidas na adolescência 

  
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas e diabetes em 
mulheres em idade fértil 

Diário da Manhã - Últimas Notícias/GO 
03 de julho de 2008 

 

 Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de desenvolverem 
doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

  
 
 

Estudo constata que acesso a pré-natal cresceu em áreas rurais e 
urbanas 



Diário de Cuiabá - Últimas Notícias/MT 
03 de julho de 2008 

 

 Da ABr - Brasília O percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-natal 
caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 8,6% 
para 0,8% no mesmo período. Esse foi um dos avanços constatados pela Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da 
Saúde, divulgada hoje (3). O índice nacional ficou em 1,3% de mulheres grávidas que não 
realizaram nenhuma consulta. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais, 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi o Norte, com 61% dos casos. A região também registrou o maior índice 
de grávidas que não foi submetida a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Temos que dar continuidade às estratégias [de estímulo ao pré-natal] para que esse 
aumento se dê de forma eqüitativa também nas regiões Norte e Nordeste. Essa é 
inclusive, umas das metas do [programa] Mais Saúde”, apontou o ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. 

 Outros fatores que diferenciaram o acesso ao pré-natal foram a escolaridade e o fato de 
o acompanhamento ter sido feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por clínicas 
particulares. 

 Em relação ao primeiro fator, a pesquisa constatou que o acesso aumenta junto com a 
quantidade de anos de estudo, passando de uma assistência total para mulheres que 
estudaram por 12 anos ou mais para um percentual de 6,9% de gestações sem nenhuma 
consulta pré-natal entre mulheres sem instrução formal alguma. 

 Outro dado destacado na pesquisa em relação ao pré-natal é o aumento no percentual 
de mulheres que realizaram a primeira consulta antes de completar três meses de 
gestação. Se em 1996 esse percentual era de 66%, em 2006 o número chegou a 82,5%. 

 O tempo médio de gestação na primeira consulta no Brasil é de 2,3 meses. Nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, esse período é de dois meses. Já no Nordeste e no Norte a 
primeira consulta é mais tardia: 2,6 e 2,7 meses respectivamente. 

  
 
 

Importância do apoio da família 
Diário de Pernambuco/PE 

03 de agosto de 2008 

 

Cerca de 43% das crianças são amamentadas ainda na primeira hora de vida no Brasil. 
Aproximadamente 40% dos bebês com menos de seis meses são alimentados apenas 
com leite materno. E 99% das crianças brasileiras são amamentadas no primeiro dia de 
vida. Os dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) divulgados pelo 
Ministério da Saúde (MS) são bons. Mas podem ficar ainda melhores. Até o próximo 7, 
será realizada a 17ª Semana Mundial de Amamentação. E o tema deste ano da 
campanha do MS em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) é "Nada 
mais natural que amamentar. Nada mais importante que apoiar". 

 Maria Luiza, a personagem da primeira matéria desta página, sabe como é importante o 
apoio dos familiares para amamentar. Se não fosse assim, talvez não tivesse conseguido 
dar de mamar aos três filhos durante tantos anos. No caso dela, o suporte vem do marido 



que, sempre que pode, acompanha a amamentação. "Ele fica junto, mostra o que a 
criança não pode fazer, abraça e beija", disse a supervisora de vendas. Para Alessandra 
Fam, gerente de Atenção à Saúde da Criança da Secretaria Estadual de Saúde, o apoio 
do pai ou, na ausência dele, das outras pessoas que estejam por perto, é fundamental 
para o aleitamento. "A mulher só vai conseguir amamentar se tiver tranqüilidade. Se não 
houver alguém do lado pressionando", disse. 

 Segundo dados da gerência coordenada por Alessandra, o índice de aleitamento 
materno exclusivo para bebês com até quatro meses foi de 65,79% em Pernambuco, em 
2007. O maior percentual, 80,85%, foi alcançado no Sertão, na regional correspondente a 
Petrolina e cidades vizinhas. No Recife, a quantidade foi semelhante à estadual, 64,9%. 
Segundo o Ministério da Saúde, as brasileiras oferecem o leite materno aos filhos por dez 
meses, em média. A amamentação não é indicada em poucos casos, como o de mães 
portadoras do vírus HIV e as usuárias de drogas, principalmente as injetáveis, já que 
essas substâncias podem ser passadas à criança por meio do aleitamento. 

 Bom para o bebê... 

 Reduz a mortalidade infantil 

 Diminui as chances de ter diarréia, pneumonia, diabetes, câncer e alergias 

 Protege a criança contra infecções respiratórias, otite, obesidade e asma 

 Reduz as internações hospitalares 

 O leite materno é de fácil digestão 

 O ato de mamar ajuda o movimento dos ossos e músculos do rosto e, com isso auxilia a 
fala e a respiração 

 E para a mamãe... 

 Reduz risco de diabetes 

 Evita sangramento uterino e, portanto, anemia 

 Ajuda no processo de contração do útero 

 Diminui o risco de câncer de mama 

 Protege contra a osteoporose 

 Com a amamentação, a mãe perde peso e o corpo retorna ao normal mais rapidamente 

  
 

Ministério da Saúde cria Rede Amamenta Brasil 
Diário do Amazonas/AM 

06 de agosto de 2008 

 

O Ministério da Saúde criará a Rede Amamenta Brasil para elevar a alimentação 
exclusiva de leite materno durante os primeiros seis meses de vida dos recém-nascidos, e 
complementada até os dois anos ou mais. O anúncio foi feito pelo ministro José Gomes 
Temporão, durante o lançamento da Semana Mundial da Amamentação. A idéia é 
capacitar os profissionais do Saúde da Família, ainda neste semestre, para incentivar este 
gesto. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2008, divulgada no último mês, 
constatou que, embora haja uma melhora nos indicadores nacionais, somente 43% das 
crianças são amamentadas na primeira hora de vida no Brasil e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. 



 Segundo o ministro, o governo federal quer utilizar a estrutura da atenção básica, em 
especial a estratégia do Saúde da Família, para aumentar esses índices. Hoje são 28,4 
mil equipes implantadas em todo o País, o que garante uma cobertura de 90 milhões de 
pessoas. Os agentes comunitários de saúde somam 221,5 mil e assistem a 110,6 milhões 
de pessoas, o que corresponde a uma cobertura de 58,8% da população brasileira. “A 
recomendação é que a criança receba aleitamento materno exclusivo até os seis meses 
de vida. O leite materno contém todos os nutrientes necessários para o crescimento e 
desenvolvimento”, afirmou Temporão. 

 A campanha deste ano quer, além de difundir entre as gestantes e as mães a 
importância do aleitamento materno, sensibilizar os familiares sobre o quanto é 
imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e tranqüilidade para 
amamentar o filho. O tema deste ano é: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. Trata-se de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Os bebês que recebem leite materno exclusivamente 
estão mais protegidos contra doenças, principalmente diarréia e pneumonia. 

  
 
 

Nortistas iniciam vida sexual mais cedo 
Diário do Amazonas/AM 

04 de julho de 2008 

 

A idade média para a perda da virgindade, entre garotas de 15 a 19 anos, caiu em todo o 
País, revelou pesquisa divulgada ontem pelo Ministério da Saúde (MS). Na região Norte, 
a faixa etária média de início da vida sexual, entre todas as entrevistadas, é de 16 anos, a 
menor do País. 

 Em 1996, 11% das entrevistadas pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS) informaram que a primeira relação sexual ocorreu até os 15 anos. Dez anos 
depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 

 A pesquisa do Ministério da Saúde ouviu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos). 
Enquanto mulheres de 45 a 49 anos declararam ter tido a primeira relação sexual, em 
média, aos 17 anos, as meninas de 15 a 19 anos revelaram que iniciaram a vida sexual, 
em média aos 13 anos. 

 Essa média coincide com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no 
ano passado, para o início da vida sexual entre adolescentes em Manaus. Adolescentes 
ouvidas por técnicos da Semsa revelaram que perderam a virgindade, em média, aos 13 
anos. A pesquisa foi feita pelo comitê gestor do programa ‘Juventude Consciente’, com 
estudantes da rede pública de ensino. A Semsa ouviu o depoimento de 163 estudantes de 
quatro escolas das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, de Ensino Médio e Fundamental, no 
mês de agosto do ano de 2006. 

 A psicóloga Luciana Damasceno Costa, coordenadora do programa ‘Juventude 
Consciente’, afirmou que a pesquisa demonstra que, com o passar do tempo, as meninas 
e meninos estão perdendo a virgindade mais cedo. “A educação sexual é importante, o 
que complica é que filhos, pais e professores são de gerações diferentes e a discussão 
em torno da sexualidade é tabu em casa e na escola e os adolescentes e pré-
adolescentes acabam tendo esse tipo de conversa com pessoas da idade deles, que têm 
a mesma ou menos informações sobre o assunto que eles”, afirmou a psicóloga. 

 Em todo o Brasil, o total de jovens entre 15 e 19 anos que declararam à pesquisa do 
Ministério da Saúde ser virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. Segundo 



conclusão do MS, ‘a precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão 
reprodutivo. Em 1996, a média de idade para o primeiro filho era de 22,4 anos, enquanto 
que, em 2006, passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos 
também subiu, passando de 3% para 5,8%’. 

  
 
País vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade infantil 

antes de 2015, afirma Lula 
Diário do Grande ABC Online/SP 

07 de julho de 2008 

 

 Da Agência Brasil 

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o Brasil vai atingir 
as Metas do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que 
diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 "O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%."  

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 "Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo." 

  
 

Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo, aponta estudo 
Diário do Grande ABC Online/SP 

03 de julho de 2008 

 

 Da Agência Brasil 

 As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a métodos 
contraceptivos. É o que revela a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, divulgada nesta quinta-feira. 

 Em dez anos, o percentual de mulheres que tiveram a primeira relação sexual até os 15 
anos subiu de 11% para 32,6%. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam 
virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. 



 Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 
que vivem com parceiros fixos.  Em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 
2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS (Sistema Único de Saúde) para 
adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ibope (Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística) e o Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 "É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo. As mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade", apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher, 
no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. "A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano 
de estudo fica acima de quatro filhos por mulher", aponta o documento. Entre as 
brasileiras com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 "Ainda existem dois "Brasis': o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar", apontou Elza Berquó. 

  
 

Segurança alimentar atinge 62,5% dos domicílios 
Diário do M. Grosso do Sul/MS 

03 de julho de 2008 

 

A PNDS-2006 (Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher) 
introduziu um estudo específico sobre a segurança alimentar no Brasil, que investiga o 
acesso à quantidade e à qualidade de alimentos. Do total de mulheres entrevistadas, 
62,5% consideraram ter acesso à alimentação em quantidade e qualidade suficientes. O 
maior percentual foi registrado na região Sul (75%) e o menor, no Nordeste (45,4%). 

 Para chegar a esses índices, os pesquisadores da PNDS fazem perguntas ao 
entrevistado sobre situações de ausência de alimentos, fome, preocupação com o término 
de alimentos e a ausência de dinheiro para adquiri-los e se alguém, no domicílio, ficou 
sem comer ou reduziu a quantidade, entre outras perguntas. 

 A insegurança alimentar grave (restrição quantitativa e qualitativa de alimentos que gera 
fome) nos três meses que antecederam a pesquisa foi verificada em 4,7% dos domicílios. 
No meio urbano, atinge a 4,5% dos domicílios, e no rural, 6,1%. A região Norte tem o 
maior percentual, com 13,3% dos domicílios, e a Sul com o menor, 2,7%. Conforme o 
tempo de estudo das mulheres, a tendência é a redução da insegurança alimentar. 



 "O acesso aos alimentos é revelador. Cerca de 4% dos domicílios com mulheres e 
crianças referiram uma situação de insegurança ou vulnerabilidade alimentar. Esse 
número, medido pela PNAD em 2004, era de 6,5%, o que representa uma redução de 
30% no número de domicílios em dois anos", ressalta a coordenadora de Alimentação e 
Nutrição. 

 Na análise de domicílios com moradores que recebem recursos por políticas de 
transferência de renda, aqueles que vivem no meio rural têm menor insegurança 
alimentar do que aqueles que vivem no meio urbano (31,3% contra 37,1%). 

 A PNDS-2006 conclui que a insegurança alimentar está associada a domicílios nas 
regiões Norte e Nordeste, ao meio rural, à baixa escolaridade, à aglomeração domiciliar 
(mais de sete moradores) com crianças e adolescentes, à entrevistada ser negra, ao 
desemprego e à ausência de trabalho nos últimos 12 meses. 

 A pesquisa, financiada pelo Ministério da Saúde e executada pelo Cebrap, teve o apoio 
do Núcleo de Estudos de População e Departamento de Medicina Preventiva da 
Faculdade de Ciências Médicas (todos da Unicamp), Núcleo de Pesquisas em Nutrição e 
Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP e Laboratório de Nutrição do 
Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. 

  
 

Em dez anos, mortalidade infantil caiu 10% 
Diário do M. Grosso do Sul/MS 

03 de julho de 2008 

 

A atenção à saúde das crianças, principalmente para reduzir a desnutrição e a 
mortalidade, é uma das principais políticas do SUS (Sistema Único de Saúde). Entre 1996 
e 2006, o enfrentamento desses problemas a partir da implementação de ações 
específicas resultou na queda de 44% da taxa de mortalidade infantil no Brasil (de 39 para 
22 por mil nascidos vivos). Atualmente, a taxa brasileira é de 21,2 por mil nascidos vivos. 
Estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde afirma que o Brasil atingirá a taxa 
de 14,4 até 2012. 

 Para Adson França, a queda na mortalidade coloca o Brasil como o segundo país do 
mundo entre os 68 países monitorados pela OMS a cumprir o quarto objetivo do milênio, 
que é a redução da mortalidade três anos antes da previsão estabelecida pela OMS. 
"Persistindo os atuais índices de acesso aos serviços de saúde e a queda na mortalidade, 
em 2012 o Brasil cumprirá o objetivo de reduzir em 75% os óbitos em crianças de até 5 
anos", comemora. 

 Entre as principais ações que contribuíram para a redução da mortalidade nos dez anos 
pesquisados, o estudo aponta o crescente uso e divulgação da Terapia de Reidratação 
Oral (TRO), o aumento da prática de aleitamento materno, a suplementação alimentar, 
incremento da educação da mulher, a intensificação dos programas de imunização contra 
o sarampo e as melhorias no saneamento em geral. 

 Entre os resultados mais expressivos está a queda da mortalidade por causas 
infecciosas e parasitárias, incluindo as associadas à diarréia. Em 1996, 13,1% das mães 
afirmaram que seus filhos haviam tido algum episódio de diarréia nas duas semanas que 
antecederam a pesquisa, sendo que 22% dos casos na faixa etária de 6 meses a 11 
meses (etapa em que ocorre o desmame). Em 2006, o número de crianças com diarréia 
no mesmo período perguntado caiu para 9,4%, com prevalência para aquelas com idades 
entre 12 a 23 meses (16,3%). Mais de 84% das mães que procuraram as unidades do 
SUS conseguiram atendimento. Entre as crianças com menos de seis meses, a 



ocorrência caiu de 11,2%, em 1996, para 4,8%, em 2006. 

 Em dez anos, reduziu o percentual de crianças que tiveram quadros de infecção 
respiratória (febre e tosse) nas duas semanas anteriores à pesquisa. Em 1996, 25% e 
48% delas apresentaram, respectivamente, quadros de febre e tosse. Em 2006, o 
percentual de febre caiu para 23% e o de tosse para 35%. 

 O percentual de crianças que tiveram acesso aos serviços de saúde saltou de 18,2% em 
1996 a 49,7% em 2006. O Sistema Único de Saúde, em 2006, acolheu a maioria das 
crianças (67,7%) que procuraram atendimento em suas unidades. Na região Nordeste, 
esse percentual é de 79%, o maior do país. O menor foi observado no Sudeste, com 64%. 

 ALEITAMENTO MATERNO 

 Garantir a amamentação de crianças como alimento exclusivo até os seis meses de vida 
ainda é um desafio no Brasil. Apesar de 96,4% de todas as mães afirmarem que as 
crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a exclusividade desse alimento em 
bebês com até seis meses de vida alcança 40% das crianças. 

 O aleitamento materno traz enormes benefícios nutricionais à criança, pois contém todos 
os nutrientes necessários nos primeiros meses de vida. Às mulheres, reduz as chances 
de desenvolver câncer de mama, diabetes e anemia pela diminuição do sangramento 
pós-parto. 

 O aleitamento deve ocorrer na primeira hora após o nascimento. O primeiro leite é o 
colostro, rico em anticorpos. Estatísticas apontam que cerca de sete mil mortes de bebês 
até o primeiro ano de vida no Brasil poderiam ser evitadas com a amamentação na 
primeira hora após o parto. Em 1996, apenas 33% crianças recém-nascidas foram 
amamentadas nesse momento. Em 2006, o número sobe para 43%. Já o aleitamento nas 
primeiras 24 horas após o parto alcançou praticamente a totalidade de crianças em 2006 
(99,5%), contra os 70,8% apurados dez anos antes. 

 A média, em meses, de duração da amamentação associada a outros alimentos, para 
crianças com até três anos de idade, aumentou de 7 meses em 1996 para 9,3 meses em 
2006. A duração da alimentação exclusiva com leite materno subiu de 1 mês para 2,2 
meses. 

 O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno como alimento exclusivo até os 
primeiros seis meses de vida e complementado com outros alimentos até os dois anos de 
vida ou mais. 

 A PNDS-2006 também apurou a introdução de alimentos em idades não oportunas. No 
quarto e no quinto mês de vida, 41,7% dessas crianças tinham leite não materno em sua 
dieta e 31,6% delas já se alimentavam de mingaus. Nessa faixa, 22% das crianças já 
consumiam comida de sal. 

 QUEDA NA DESNUTRIÇÃO INFANTIL 

 A pesquisa revela queda nas variáveis da desnutrição de crianças até 5 anos. Nessa 
faixa etária, o déficit de peso versus altura caiu de 2,5% para 2% e o de altura versus 
idade teve redução de 13% para 7% entre 1996 e 2006. A partir do novo padrão de 
crescimento da OMS de 2006, os dados apurados pela PNDS de 1996 são, atualizados, 
13% e não 10%, como informa o estudo. 

 "As crianças brasileiras estão crescendo mais e melhor. Em 10 anos, tivemos uma 
redução de 50% no déficit de altura por idade em menores de cinco anos e em regiões 
como o Nordeste, esta redução foi cerca de 70%. Poucos países alcançam esta marca 
em tão pouco tempo", explica a coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da 
Saúde, Ana Beatriz Vasconcelos. 

 Ela acrescenta que esse indicador mede o acesso aos serviços básicos de saúde e está 



relacionado ao esforço do Ministério da Saúde em ampliar e qualificar as equipes de 
Saúde da Família. "Hoje são 28 mil equipes e 218 mil agentes comunitários de saúde. 
Esse aumento é mais de 600% do número de equipes que havia há dez anos", completa. 

 A PNDS revelou a existência de excesso de peso para a altura em 6,6% das crianças 
com menos de cinco anos, em 2006. A região Norte apresentou o menor índice, de 5,2%, 
e a Sul, o maior, de 8,8% das crianças. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste 
apresentaram índices de 6,7%, 7% e 6%, respectivamente. 

  
 

Desnutrição infantil cai e mães e filhos têm mais acesso à saúde 
Diário do M. Grosso do Sul/MS 

03 de julho de 2008 

 

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde mostra que, em dez anos, 
as políticas sociais implementadas no país resultaram em significativa melhoria de vida de 
mulheres e crianças, que passaram a ter maior acesso aos serviços de saúde, assistência 
médico-hospitalar, medicamentos e métodos contraceptivos. 

 A redução em 50% da desnutrição das crianças menores de cinco anos, de 1996 a 2006, 
somada a medidas educativas de hidratação oral e higiene, contribuiu para uma queda de 
44% na mortalidade infantil. Houve avanço também no meio rural, onde 97% das 
mulheres tiveram acesso a pelo menos uma consulta pré-natal durante a gravidez em 
2006, contra um percentual de 68% em 1996. No período, as políticas de planejamento 
familiar contribuíram para reduzir de 2,5 filhos por mulher em 1996 para 1,8, em 2006. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher foi realizada pelo 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do Ibope e 
envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos. 

 ANTICONCEPÇÃO 

 A distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou 200% em dez anos, 
contribuindo para a redução do número de esterilizações femininas e masculinas. O 
número de cirurgias de esterilização em mulheres caiu de 27,3%, em 1996, para 21,8% 
em 2006, enquanto a participação dos homens na anticoncepção, por meio da 
esterilização, dobrou nesses dez anos, passando de 1,6% para 3,4%. Para o diretor do 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, Adson 
França, esses dados revelam uma importante revolução na implementação dos direitos 
sexuais e reprodutivos pelo governo brasileiro. 

 "A laqueadura tubária não é mais o primeiro método contraceptivo no Brasil e a 
participação masculina na anticoncepção, com a esterilização, dobrou em dez anos. 
Esses dados mostram que as políticas brasileiras podem envolver cada vez mais o 
homem no compartilhamento com a mulher das responsabilidades no planejamento 
reprodutivo", avalia França. 

 GESTAÇÃO E PARTO 

 Um dos grandes avanços evidenciados pela PNDS-2006 foi o acesso de mulheres que 
vivem no meio rural ao pré-natal e ao acompanhamento na gestação. Em 1996, 31,9% 
dessas mulheres grávidas não se submetiam a nenhuma consulta pré-natal. Em 2006, 
esse número caiu para 3,6%. No meio urbano, a redução foi de 8,6% para 0,8% de 
mulheres sem nenhuma consulta. Também houve um salto importante no percentual de 
mulheres que passaram a realizar a primeira consulta pré-natal nos três primeiros meses 
de gestação. O percentual saltou de 66% para 82,5% das gestantes. Na região Nordeste, 



o aumento na realização de consultas pré-natal pelas mulheres foi o mais expressivo: 
mais de 97% das mulheres em 2006, contra 74% em 1996. 

 Em 76% das gestações de 2006, o parto foi realizado no SUS. Nesses dez anos, houve 
grande redução no número de partos domiciliares no meio rural, passando de 19,8% para 
3,5%. Ao mesmo tempo, a assistência do médico durante o parto subiu de 77,6% para 
88,7% no país. Somente no meio rural, a presença do médico passou de 57,7%, em 
1996, para 82,6%, em 2006. 

 O aumento na realização de cesarianas, de 36,4% para 44% dos partos, confirma o 
avanço desse procedimento em todo o país, contra as recomendações do Ministério da 
Saúde. Nas regiões Sudeste e Sul estão as maiores taxas apuradas em 2006: 52% e 
51%, respectivamente. No sistema de saúde privado ou suplementar, esse percentual 
alcançou 81% em 2006. 

 VIDA SEXUAL E FILHOS 

 Praticamente todas as mulheres brasileiras em idade fértil (99,9%), entrevistadas pela 
PNDS-2006, revelaram ter conhecimento de métodos anticoncepcionais. O percentual 
alcança 100% entre as mulheres sexualmente ativas, mas sem parceiros fixos. Em dez 
anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo. Em 1996, 11% das 
entrevistadas informaram ter tido a primeira relação aos 15 anos. Dez anos depois, esse 
índice subiu para 32,6%. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a 
primeira relação antes dos 20 anos. 

 Ao mesmo tempo, o total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 
67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. Entre as mulheres com idades de 45 a 49 anos que 
nunca tiveram relação sexual, o índice atingiu 0,8% em 2006, contra 3,6% em 1996. 

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade para o primeiro filho era de 22,4 anos, enquanto que, em 2006, 
passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos também subiu, 
passando de 3% para 5,8%. 

 ACESSO A MEDICAMENTOS 

 A PNDS-2006 investigou a prevalência em mulheres férteis de enfermidades como 
hipertensão (11,8%), diabetes (1,7%), bronquite/asma (7,8%), 
depressão/ansiedade/insônia (16,1%), anemia (26,6%), artrite/reumatismo (5,2%) e 
vaginite/vulvo-vaginite (23,7%) e o acesso a medicamentos para o tratamento. Os 
maiores índices de hipertensão e diabetes se concentram nas regiões Centro-Oeste e 
Sudeste (13% e 12,5%, respectivamente). A região Sul tem o maior índice de 
depressão/ansiedade/insônia (23,3%) e as regiões Norte e Nordeste concentram mais 
casos de anemia (47,2% e 31,3%). 

 O SUS (Sistema Único de Saúde) é a principal fonte de acesso a medicamentos para o 
tratamento de hipertensão (58%) e diabetes (71,9%) no Brasil. A rede de farmácias 
comerciais é a principal fonte para bronquite/asma (68,4%), artrite/reumatismo (66,8%) e 
depressão/ansiedade/insônia (59%). Para o tratamento de anemia, o SUS cobre 45,8% e 
a rede privada 46,5%. 

 O programa Farmácia Popular, com pouco mais de dois anos de existência à época da 
PNDS-2006, foi fonte para a obtenção de medicamentos para 2,4% das mulheres. Para 
vaginite/vulvo-vaginite, o SUS cobriu mais de 51% das necessidades, enquanto que a 
rede privada atendeu a 38% e a Farmácia Popular, em torno de 3,4%. A prescrição de 
medicamentos à base de ferro e ácido fólico atingiu 57,7% das grávidas. Dessas, 85,6% 
tiveram acesso, sendo que 64% no SUS e 1,4% na Farmácia Popular. 

 ESTADO NUTRICIONAL DAS MULHERES 



 Na avaliação do estado nutricional das mulheres, apenas 3,5% apresentaram déficit de 
peso. De acordo com parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), déficits de 
peso de até 10% podem ser observados em populações saudáveis e bem nutridas e não 
caracterizam exposição à desnutrição. 

 A circunferência da cintura, segundo a OMS, também indica o estado nutricional de 
adultos, pois está associada a doenças crônicas, entre elas, cardiovasculares e diabetes. 
Há risco se está acima de 80cm em mulheres. Quando ultrapassa 88cm, o risco é muito 
elevado. A PNDS revela que 52,3% das mulheres estão com 80 cm ou mais. E entre 
aquelas com mais de 88 cm, o percentual é de 29,8%. 

 Em dez anos, o excesso de peso e a obesidade cresceram entre as mulheres brasileiras. 
Em 1996, 34,2% delas tinham excesso de peso. Dez anos depois, esse percentual foi 
elevado para 43%, resultando num aumento de 25% no período. No caso da obesidade, o 
crescimento foi maior: 64% em dez anos. Mulheres obesas representavam 9,7% da 
população em idade fértil, em 1996. Em 2006, esse percentual aumentou para 16%. 

 A coordenadora de Alimentação e Nutrição enfatiza que o aumento do excesso de peso e 
da obesidade é preocupante. "São resultados que mostram a necessidade urgente de 
uma alimentação saudável associada à atividade física para reverter este quadro", 
defende. De acordo com o estudo. quanto maior o tempo de estudo, menor é o percentual 
de brasileiras com excesso de peso e circunferência da cintura acima de 80cm. 

 
 
 

Pesquisa traça perfil do aleitamento materno 
Diário do Nordeste/CE 

09 de agosto de 2008 

Foram selecionados 32 postos de saúde para aplicar a pesquisa. Até dezembro, o 
relatório deve estar pronto. 
 
O sábado foi bastante produtivo para a dona-de-casa Emanuele Gabriel Alves, 22 anos. 
Além de ter levado as duas filhas para receberem a vacina contra a poliomielite, ela 
também foi imunizada da rubéola e ainda participou da Pesquisa Nacional sobre Práticas 
Alimentares no Primeiro Ano de Vida.O objetivo do trabalho, que 
encerra no dia 22 de agosto, é verificar a situação atual da amamentação e da 
alimentação complementar. Com esses dados será possível fornecer subsídios para a 
avaliação eo planejamento das políticas de aleitamento materno no País. 
 
Conforme a coordenadora da pesquisa em Fortaleza, Ana Paula Brilhante, o primeiro e 
único levantamento foi realizado em 1999. Desde então, as informações sobre o perfil 
dessas crianças ficou desconhecido. "É muito importante que a gente acompanhe e 
conheça a rotina alimentar pelo menos até os dois anos de vida", explica. Segundo Ana 
Paula, em Fortaleza foram selecionados 32 postos de saúde para a aplicação da 
pesquisa, dentre eles, o de Messejana. A estimativa é que até dezembro o relatório esteja 
pronto. 
 
A procura pelas vacinas nos postos de saúde de Fortaleza também foi intensa, conforme 
estava previsto, segundo o secretário de Saúde do Município, Odorico Monteiro. Segundo 
ele, hoje, 98% da população aprova o sistema vacinação de imunização no Brasil. "Temos 
um dos serviços mais eficientes e, inclusive, servimos de exemplo até para os países 
desenvolvidos", diz. 
 



Atualmente, o Ceará tem o registro de 58 mil mulheres gestantes. Todas irão receber a 
vacina pós-parto. Os bebês também serão acompanhados durante dois anos. O motivo, 
diz a coordenadora de Imunização da  Secretaria Municipal de Saúde, Vanessa Soldatelli, 
é que em 2006 foram notificados 17 casos de crianças com síndrome de rubéola 
congênita. 
 
Entre os problemas mais comuns que a criança pode herdar de uma mãe com rubéola 
durante a gestação são: visão, inclusive a cegueira que é irreversível, audição, lábio 
leporino e até mesmo o óbito. Por isso, a importância da vacinação, inclusive nos homens 
que estão sendo os mais acometidos conforme os últimos levantamentos 
do Ministério da Saúde. Cerca de60 a70%dos casos de rubéola nos últimos anos foram 
registrados no público masculino, que conseqüentemente transmitem para as mulheres. 
 
Independente da campanha de vacinação realizada neste sábado, todos homens e 
mulheres na faixa etária entre 20 e 39 anos podem procurar o posto de saúde mais 
próximo de sua casa para fazer a imunização. Já a campanha da poliomielite vai até o dia 
30 de agosto.O mais importante é que todos os pais verifiquem a caderneta de vacinação 
dos seus filhos para que esteja sempre em dia. Para atender a demanda, cerca de 4. 200 
profissionais da área de saúde trabalharam durante o dia de ontem em mais de 700 locais 
de vacinação. 
 
Cristina Pioner 
FIQUE POR DENTRO 
 
Amamentação deve ser estimulada 
 
A média de tempo de amamentação das crianças no Brasil é de dez meses, quando 
deveria ser de mais de dois anos.O dado, constatado com a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde ( PNDS) , divulgada no início de julho deste ano,chama a atenção 
para a necessidade de estimular cada vez mais o aleitamento materno.Segundo a 
pesquisa, 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de vida, 99% são 
amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças menores de seis meses 
recebem exclusivamente o leite materno.A mama, além de ser o alimento mais rico para o 
bebê até os seis meses de vida, é também um ato de amor e afeto. 

  

 
 

Desnutrição infantil tem redução de 50% 
Diário do Nordeste/CE 

04 de julho de 2008 

 

Dados também revelam queda nos índices de mortalidade e melhor acesso de gestantes 
ao atendimento pré-natal 

 O Ministério da Saúde divulgou, ontem, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS-2006), que revela o perfil da mulher em idade fértil e de crianças menores de 
cinco anos. A pesquisa envolveu 15 mil mulheres entre 15 a 49 anos, além de cinco mil 
crianças com até cinco anos de idade. O levantamento mostra que as políticas sociais 
implementadas melhoraram a vida de mulheres e crianças. 

 De 1996 a 2006, houve redução em mais de 50% da desnutrição das crianças menores 
de cinco anos. Além disso, medidas educativas de hidratação oral e higiene levaram à 



queda de 44% na mortalidade infantil. Avanço também no meio rural, onde 97% das 
gestantes tiveram acesso a pelo menos uma consulta pré-natal em 2006, contra 68% de 
gestantes em 1996. 

 Com relação à gestação e ao parto, a pesquisa revela um maior acesso das mulheres 
que vivem na zona rural ao acompanhamento na gravidez. Em dez anos, o número de 
grávidas que não se submetia a nenhuma consulta pré-natal caiu de 31,9% para 3,6%. No 
meio urbano, a redução foi de 8,6% para 0,8%. 

 Também houve um salto no número de mulheres que passaram a fazer a primeira 
consulta nos três primeiros meses de gestação, elevando o índice de 66% para 82,5%. O 
maior aumento foi no Nordeste, em que 97% das mulheres realizaram consultas pré-natal 
em 2006, contra 74% em 1996. 

 Ações para melhorar a atenção à saúde das crianças são apontadas como principal fator 
para reduzir a desnutrição e a mortalidade. Entre 1996 e 2006, a taxa de mortalidade 
infantil no Brasil caiu 44%, passando de 39 para 22 por mil nascidos vivos. Atualmente, a 
taxa brasileira é de 21,2 por mil nascidos vivos. 

 As crianças que tiveram acesso aos serviços de saúde saltou de 18,2% em 1996 a 
49,7% em 2006. O Sistema Único de Saúde (SUS), em 2006, acolheu a maioria das 
crianças (67,7%) que procuraram atendimento em suas unidades. Na região Nordeste, 
esse percentual é de 79%, o maior registrado no País. 

 A pesquisa revela ainda queda da desnutrição de crianças até 5 anos. Nessa faixa etária, 
o déficit de peso versus altura caiu de 2,3% para 2%. A relação de peso versus idade caiu 
de 5,7% para 1,7%. Por outro lado, a PNDS revelou a existência de excesso de peso para 
a altura em 6,6% das crianças com menos de cinco anos, em 2006. A região Norte 
apresentou o menor índice, de 5,2%, e a Sul, o maior, de 8,8%. 

 NO NORDESTE 45,4% têm acesso a alimento de qualidade 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde introduziu, neste último levantamento, um 
estudo específico sobre a segurança alimentar no Brasil. O objetivo é investigar o acesso 
à quantidade e à qualidade de alimentos. Do total de mulheres entrevistadas pela 
pesquisa, 62,5% consideraram ter acesso à alimentação em quantidade e qualidade 
suficientes para a plena nutrição. O maior percentual foi registrado na região Sul (75%) e 
o menor, no Nordeste (45,4%). 

 De acordo com o levantamento, a insegurança alimentar grave (restrição quantitativa e 
qualitativa de alimentos que gera fome) nos três meses que antecederam as entrevistas 
foi verificada em 4,7% dos domicílios. No meio urbano, atinge 4,5% dos domicílios, e na 
zona rural, 6,1%. A região Norte possui o maior percentual do problema, com 13,3% dos 
domicílios. A região Sul obteve o menor índice, 2,7%. Conforme o tempo de estudo das 
mulheres, a tendência, segundo a pesquisa, é a redução da insegurança alimentar. 

 Na análise de domicílios com moradores que recebem recursos por políticas de 
transferência de renda, a PNDS constatou que aqueles que vivem no meio rural têm 
menor insegurança alimentar do que aqueles que vivem no meio urbano (31,3% contra 
37,1%). 

 A partir da análise dos dados, a PNDS concluiu que, atualmente, a insegurança alimentar 
está associada a domicílios nas regiões Norte e Nordeste. O problema também está 
ligado ao meio rural, à baixa escolaridade, à aglomeração domiciliar (mais de sete 
moradores) com crianças e adolescentes, à entrevistada ser negra, ao desemprego e à 
ausência de trabalho nos últimos 12 meses. 

  
 



A população está cada vez mais pesada 
Diário Popular/RS 
20 de julho de 2008 

 

Inês Portugal 

 Não é de hoje que estudos comprovam que os riscos de saúde estão diretamente 
associados aos extremos de gordura corporal. A obesidade é a doença crônica mais 
comum em todo o mundo. Em Pelotas, uma pesquisa feita ano passado pelos alunos do 
mestrado em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) revela que 52% 
dos entrevistados estão acima de seu peso ideal. 

 Entre os homens, a proporção com excesso de peso é maior - 56% - enquanto que entre 
as mulheres é 49%. O excesso de peso aumenta com a idade e as diferenças entre 
homens e mulheres vão diminuindo, sendo que depois dos 60 anos, 62% da população 
apresenta excesso de peso. A obesidade, a situação mais extrema de excesso de peso, 
também é maior entre homens e aumenta com a idade. Vai de 14% entre homens mais 
jovens até 18% entre os mais velhos e de 11% entre as mulheres mais jovens até 21% 
entre as mais velhas. 

 A luta contra a balança deixou de ser meramente estética para se tornar uma questão de 
saúde pública. Sabe-se que existe uma associação entre obesidade e diversas 
enfermidades crônicas não-transmissíveis como doença coronariana, risco de 
hipertensão, diabete melito, dislipidemias sangüíneas, osteoartrite, apnéia entre outras. 
Não é à-toa que as indústrias gastam milhões no lançamento de produtos ligths, diets e 
afins e a população investe outros milhões para consumir medicamentos e alimentos na 
intenção de controlar seu peso. 

 Pesos e medidas 

 Para conhecer o peso ideal, a maioria das pesquisas, inclusive a da Pós-graduação em 
Epidemiologia, faz o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) utilizando os valores de 
peso e altura de cada entrevistado. Trata-se de uma fórmula básica que relaciona a altura 
com os quilos. IMC = Peso (em kg)/altura (em metros) ao quadrado. Conforme o resultado 
do IMC, classifica-se o peso como reduzido, adequado, sobrepeso ou obesidade. 

 Na opinião do pesquisador Aluísio Barros, que fez doutorado na área de Saúde Pública, 
embora o IMC represente uma medida fácil e de baixo custo, o método não descrimina 
quanto o corpo tem de massa magra - músculos, ossos e órgãos - e de massa gorda - 
tecido adiposo. "Um atleta, por exemplo, não pode se guiar pelo IMC. Devido à prática 
intensa de atividade física, ele possui grande quantidade de massa magra e, no entanto, 
seu IMC dá alto, não correspondendo com a realidade do seu corpo", justifica. 

 Bioimpedância 

 Outro método muito utilizado em academias, clubes e consultórios para avaliar a 
composição corporal é a bioimpedância. Neste exame um aparelho mede a gordura do 
corpo - dois eletrodos são colocados nos braços e dois nos pés - através de uma corrente 
elétrica de baixa intensidade, que é imperceptível. Quanto maior a quantidade de água 
mais facilmente a corrente irá passar. "Como a gordura corporal teoricamente é isenta de 
água, a corrente sofrerá uma resistência maior em indivíduos que têm mais gordura. 
Desta forma é feito o registro da corrente elétrica e assim tem-se o índice de gordura 
presente no organismo", explicou o pesquisador. 

 A bioimpedância surgiu na década de 80 e, por ser relativamente barato, portátil e 
facilmente operado, tornou-se o método mais utilizado em estudos clínicos e 
populacionais. Porém, alerta Barros, a popularização de balanças que incorporam este 



tipo de avaliação fez com que ela passasse, também, a ser usada por médicos, 
nutricionistas e em academias de ginásticas, de forma inadequada. 

 Numa avaliação do pesquisador, este exame também não é exato, pois seus resultados 
carecem de precisão. "Trata-se de um método de composição corporal descritivo no qual 
os compartimentos corporais são estimados através de equações de regressão linear 
derivadas de comparações em métodos de referência", explica. Cada balança ou 
aparelho contém em seu interior as variações determinadas pelo seu fabricante as quais 
dizem respeito a povos etnicamente diferentes da população brasileira. 

 Não existe até o momento nenhum estudo que tenha testado a precisão das duas 
equações - suíça e americana - mais utilizadas na população brasileira, seja em estudos 
acadêmicos ou nas balanças das academias do País. A importância de estimar 
precisamente a composição corporal dispensa maiores argumentos. "Basta lembrar da 
crescente prevalência de obesidade e do enorme interesse em medir o efeito da atividade 
física associado a intervenções nutricionais na estrutura corporal", justifica Barros. 

 Estudo desenvolverá equação nacional para medir gordura do corpo 

 Para avaliar a validade das equações - americana e européia - utilizadas nas balanças e 
aparelhos existentes no mercado brasileiro, o pesquisador Aluísio Barros, do 
departamento de Medicina Social da UFPel, e a médica Maria Cristina González, do 
departamento de Cirurgia da Universidade Católica de Pelotas, estão desenvolvendo uma 
pesquisa inédita cujos resultados entrarão para a história. "Queremos chegar a uma 
equação específica para os brasileiros, afinal, nós brasileiros temos um biotipo cuja 
distribuição de gordura é diferente das populações que serviram para gerar as equações 
disponíveis", afirma Barros. 

 Financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), o estudo está em andamento desde outubro do ano passado e hoje encontra-se 
em fase da coleta de dados. A meta é estudar 300 indivíduos saudáveis, de ambos os 
sexos, na faixa de 20 a 79 anos. Os voluntários respondem a um questionário no qual são 
coletadas informações demográficas e socioeconômicas, estilo de vida, hábitos 
alimentares e prática de atividade física. 

 Além de aferição de peso, altura e pregas cutâneas também é realizada a avaliação da 
composição corporal em um sofisticado aparelho de alta complexidade tecnológica que é 
referência em estudos científicos: o Dexa. Ele mede o corpo em múltiplos compartimentos 
para oferecer maior precisão no cálculo da real densidade da massa magra. 

 A partir dos resultados obtidos em Pelotas será possível realizar estudos populacionais 
para a definição dos padrões não só nacionais mas até regionais, assim como avaliar o 
efeito de doenças agudas e crônicas na composição dos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). "Na verdade, o resultado prático irá ajustar o resultado de avaliação de 
gordura corporal que sai dos aparelhos de bioimpedância, balança e outros usados em 
clínicas e academias", resume. 

 À procura de voluntários 

 Os pesquisadores ainda procuram voluntários interessados em participar da pesquisa. 
Para estimar todas as alterações decorrentes da variação de sexo e idade serão 
formados seis grupos com 50 indivíduos divididos em três faixas etárias: 20 a 39 anos, 40 
a 59 anos e 60 a 79 anos. "A primeira faixa etária está completa. Precisamos de 
interessados que tenham mais de 40 anos, de ambos os sexos", diz. 

 Interessados em participar são orientados a comparecer no local onde os exames serão 
realizados com jejum de quatro horas e abstinência de prática de exercício físico intenso 
por 12 horas. É necessário apenas uma visita sem retorno. Os critérios de exclusão são o 
uso crônico de medicamentos como diuréticos, corticóides, hipoglicemiantes orais e 



insulina. Relato de insuficiências congestiva ou renal, gestação, ausência de algum 
membro superior ou inferior e cirurgia ou internação hospitalar nos últimos 90 dias. 
Interessados em participar da pesquisa devem agendar exames com a nutricionista 
Silvana Paiva, das 8h às 18h, pelo telefone: (53) 8415-4562. 

 PNDS-2006 aponta piora em obesidade 

 O ministro José Gomes Temporão anunciou recentemente que pioraram os indicadores 
de obesidade feminina no País entre 1996 e 2006. A constatação foi feita com base na 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) iniciada em 2006 e cujos resultados 
foram divulgados no início deste mês pelo Ministério da Saúde. "O brasileiro está 
comendo menos feijão e mais alimento industrializado", disse Temporão. 

 O ministro também afirmou estar preocupado com o problema das cantinas nas escolas e 
dos produtos semiprontos, comprados nos supermercados e que têm excesso de sal e 
gordura. O padrão alimentar do brasileiro está mudando. Para Temporão, a população 
está consumindo muito alimento industrializado e atribuiu esse fator à alteração em 
padrões culturais e também à pressão da mídia, numa referência à propaganda desses 
produtos. 

 Na avaliação do estado nutricional das mulheres, a PNDS-2006 indicou que 3,5% 
apresentaram déficit de peso. Por outro lado, o excesso de peso e a obesidade cresceram 
entre as mulheres brasileiras. Em 1996, 34,2% delas tinham excesso de peso. Dez anos 
depois, esse percentual foi elevado para 43%, resultando num aumento de 25% no 
período. 

 A PNDS tem como objetivo traçar um perfil da população feminina em idade fértil e das 
crianças menores de cinco anos no Brasil. A maior parte dos dados foi coletada por meio 
de entrevistas domiciliares realizadas com cerca de 15 mil mulheres entre 15 e 49 anos, 
que vivem em áreas urbanas e rurais nas cinco regiões brasileiras. Financiada pelo 
Ministério da Saúde, foi coordenada pela equipe da área de População e Sociedade do 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). 

  
 
 

Mais tempo de aleitamento materno, menos doenças 
E-Agora/BR 

30 de julho de 2008 

 

 PUBLICIDADE 

 Campanha deste ano terá a atriz Dira Paes como madrinha e destacará a importância do 
apoio à mulher que amamenta 

 Menos chances de ter diarréia, pneumonia, enças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes, esses são alguns dos 
benefícios do aleitamento materno, a ser destacados durante a 17ª Semana Mundial de 
Amamentação, que terá sua versão nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o 
Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da 
campanha ocorrerá dia 1º no Rio de Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional será a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder 
e filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 



 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. “O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo 
Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

 Contra indicação: Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber o 
leite materno. Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães 
portadoras do vírus HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova do 
Espírito Santo, assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, o 
leite até poderia ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o 
vírus. Passaria a ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos 
hospitais, em que todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos 
bebês. 

 “Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe”, garante a assistente. Hoje, no país, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento. 

 Redação eAgora.com.br 

  
 
 

Pesquisa traça perfil de mulheres em idade fértil 
Elo Internet - São Luis/MA 

03 de julho de 2008 

 

 O Ministério da Saúde apresenta hoje (3), às 11h, no Brasília Alvorada Hotel, os 
resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 
iniciada em 2006. Será lançado um site  com os dados da pesquisa. 

 O estudo foi feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 
14.617 domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 
2007. Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap). 



 Radiobras 

  
 
 
 

Governo comemora queda da desnutrição infantil 
Elo Internet - São Luis/MA 

12 de julho de 2008 

 

 O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou esta semana a queda 
da desnutrição e da mortalidade infantil, apontados nos resultados da Pesquisa Nacional 
de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS-2006), financiada pelo Ministério 
da Saúde. A declaração foi feita durante o programa semanal Café com o Presidente . 

 “O Brasil está preparado: nós temos programa, financiamento e transferência de renda. 
Isso tudo é um sucesso extraordinário porque reduziu a mortalidade infantil em 44% e 
houve queda da desnutrição infantil, em 46%. No Nordeste, um dado importante, a 
desnutrição caiu 74%. Se Deus quiser, logo logo nós vamos ter índices iguais aos países 
mais desenvolvidos do mundo”, destacou. 

 Lula atribuiu os resultados da pesquisa, divulgadas no ínício do mês, dia 3 de julho, a 
medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além da 
ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. O presidente afirmou ainda que o Brasil vai atingir as 
Metas do Milênio no que diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. 
As metas são estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

 “Na medida em que o povo começa a comer mais, a ter mais renda, em que as mães 
começam a receber mais informação, o resultado tem que ser esse: diminuição da 
mortalidade infantil, diminuição da desnutrição e melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Eu estou convencido que nós vamos atingir as Metas do Milênio com respeito à 
desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015”, comemorou o presidente. 

 A PNDS mostra que, em dez anos, as políticas sociais implementadas no país resultaram 
em significativa melhoria de vida de mulheres e crianças. A pesquisa foi realizada pelo 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do IBOPE e 
envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos. 

  
 
 

Planejamento familiar é tema de debate em Brasília 
Elo Internet - São Luis/MA 

11 de julho de 2008 

 

 O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) realiza nesta sexta-feira (11), em 
Brasília, debate sobre a importância do planejamento familiar para o bem-estar de 
famílias, comunidades e nações e a necessidade de maior integração desses serviços 
nos planos nacionais de desenvolvimento. 

 O debate marca o Dia Mundial de População, cujo tema para este ano é Planejamento 
familiar: é um direito, vamos fazer disso uma realidade . 

 O encontro, que será realizado das 9h às 11h no Edifício ONU, no Setor Sudoeste, vai 
incluir discussões sobre os principais desafios para tornar o direito ao planejamento 



familiar uma realidade de toda a população. 

 Análise inédita de dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS-2006), lançada recentemente pelo Ministério da Saúde, será apresentada 
no evento, que deve contar com a presença de especialistas que participaram da 
elaboração do trabalho. 

 Radiobras 

  
 
Obesidade aumenta risco de doenças cardíacas em mulheres em idade 

fértil 
Elo Internet - São Luis/MA 

04 de julho de 2008 

 

 Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de desenvolverem 
doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

 Agência Brasil 

  
 

SUS garante 38% do acesso das mulheres a medicamentos, indica 
pesquisa 

Em Dia News/PI 
04 de julho de 2008 

 

 O acesso das mulheres em idade fértil a medicamentos para as doenças que mais as 
atingem ainda é feito mais por farmácias comerciais do que pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS), divulgada hoje (3). 

 Essas mulheres são atingidas principalmente por anemia, artrite/reumatismo, 



vaginite/vulvo vaginite, depressão/ansiedade/insônia, bronquite/asma, diabetes e 
hipertensão. 

 O SUS é responsável, em média, por 38,1% do acesso dessas mulheres a 
medicamentos. Já a rede comercial de farmácias responde por 52,7% da cobertura de 
remédios, em média. 

 Apesar de reconhecer o que chamou de "problemas eventuais", o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, afirmou que nos últimos anos "houve um aumento robusto no 
acesso a medicamentos", principalmente aos contraceptivos. 

 Segundo Temporão, a venda de medicamentos anticoncepcionais nas farmácias 
populares - com subsídios de até 90% - garantiu o acesso de 250 mil mulheres aos 
contraceptivos. Entre 1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS para 
adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 "Estamos no caminho certo, as políticas de saúde só não se ampliam mais porque 
perdemos a CPMF [Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira] em 
dezembro", apontou. 

 Apesar de a falta completa de acesso a medicamentos ser baixa - SUS e farmácias 
comerciais oferecem de 89,4% a 95,8% dos medicamentos para essas doenças - as 
mulheres que não se tratam justificam, geralmente, que não o fazem por falta do remédio 
no SUS. 

  
 
 

Comportamento 
EmSergipe/SE 

04 de julho de 2008 

 

Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos O Diaonline   

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), divulgada 
pelo Ministério da Saúde mostra que, em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações 
sexuais mais cedo. Em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação aos 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6%. Nas regiões 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 anos. 

 Praticamente todas as mulheres brasileiras em idade fértil (99,9%), entrevistadas pela 
PNDS-2006, revelaram ter conhecimento de métodos anticoncepcionais. O percentual 
alcança 100% entre as mulheres sexualmente ativas, mas sem parceiros fixos. 

 Ao mesmo tempo, o total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 
67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. Entre as mulheres com idades de 45 a 49 anos que 
nunca tiveram relação sexual, o índice atingiu 0,8% em 2006, contra 3,6% em 1996. 

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade para o primeiro filho era de 22,4 anos, enquanto que, em 2006, 
passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos também subiu, 
passando de 3% para 5,8%. 

 Segundo o estudo as políticas sociais implementadas no país resultaram em significativa 
melhoria de vida de mulheres e crianças, que passaram a ter maior acesso aos serviços 
de saúde, assistência médico-hospitalar, medicamentos e métodos contraceptivos. 

 A redução em mais de 50% da desnutrição das crianças menores de cinco anos, de 1996 
a 2006, somada a medidas educativas de hidratação oral e higiene, contribuiu para uma 



queda de 44% na mortalidade infantil. Houve avanço também no meio rural, onde 97% 
das mulheres tiveram acesso a pelo menos uma consulta pré-natal durante a gravidez em 
2006, contra um percentual de 68% em 1996. No período, as políticas de planejamento 
familiar contribuíram para reduzir de 2,5 filhos por mulher em 1996 para 1,8, em 2006. 

 A PNDS foi realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob 
orientação do IBOPE e envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil 
crianças com até 5 anos. 

 Anticoncepção   

 A distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou 200% em dez anos, 
contribuindo para a redução do número de esterilizações femininas e masculinas. O 
número de cirurgias de esterilização em mulheres caiu de 27,3%, em 1996, para 21,8% 
em 2006, enquanto a participação dos homens na anticoncepção, por meio da 
esterilização, dobrou nesses dez anos, passando de 1,6% para 3,4%. Para o diretor do 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, Adson 
França, esses dados revelam uma importante revolução na implementação dos direitos 
sexuais e reprodutivos pelo governo brasileiro. 

 “A laqueadura tubária não é mais o primeiro método contraceptivo no Brasil e a 
participação masculina na anticoncepção, com a esterilização, dobrou em dez anos. 
Esses dados mostram que as políticas brasileiras podem envolver cada vez mais o 
homem no compartilhamento com a mulher das responsabilidades no planejamento 
reprodutivo”, avalia França. 

 Gestação e parto   

 Um dos grandes avanços evidenciados pela PNDS-2006 foi o acesso de mulheres que 
vivem no meio rural ao pré-natal e ao acompanhamento na gestação. Em 1996, 31,9% 
dessas mulheres grávidas não se submetiam a nenhuma consulta pré-natal. Em 2006, 
esse número caiu para 3,6%. No meio urbano, a redução foi de 8,6% para 0,8% de 
mulheres sem nenhuma consulta. 

 Também houve um salto importante no percentual de mulheres que passaram a realizar 
a primeira consulta pré-natal nos três primeiros meses de gestação. O percentual saltou 
de 66% para 82,5% das gestantes. Na região Nordeste, o aumento na realização de 
consultas pré-natal pelas mulheres foi o mais expressivo: mais de 97% das mulheres em 
2006, contra 74% em 1996. 

 Em 76% das gestações de 2006, o parto foi realizado no SUS. Nesses dez anos, houve 
grande redução no número de partos domiciliares no meio rural, passando de 19,8% para 
3,5%. Ao mesmo tempo, a assistência do médico durante o parto subiu de 77,6% para 
88,7% no país. Somente no meio rural, a presença do médico passou de 57,7%, em 
1996, para 82,6%, em 2006. 

 O aumento na realização de cesarianas, de 36,4% para 44% dos partos, confirma o 
avanço desse procedimento em todo o país, contra as recomendações do Ministério da 
Saúde. Nas regiões Sudeste e Sul estão as maiores taxas apuradas em 2006: 52% e 
51%, respectivamente. No sistema de saúde privado ou suplementar, esse percentual 
alcançou 81% em 2006. 

   
 

O drama da fome, 50 anos depois 
Estado de São Paulo - Últimas notícias/SP 

19 de julho de 2008 

 



SÃO PAULO - As filas de retirantes nas estradas empoeiradas do sertão nordestino 
brasileiro não estão mais lá. As crianças esquálidas também sumiram. A insegurança 
alimentar, no entanto, continua no mesmo lugar, rondando a casa dos pequenos 
agricultores do semi-árido. Meio século separou a realidade dos que fugiam da seca e da 
fome do cotidiano dos que hoje vivem do auxílio do governo federal e do pouco que 
conseguem plantar. 

   

 Veja também:  

 Assista ao vídeo sobre 'O Retorno'   

 Veja as imagens do filme   

 Festival leva 30 filmes brasileiros à Polônia  

   

 As mudanças estão registradas na obra de um cineasta brasileiro. Rodolfo Nanni, 83 
anos, mais de 20 mil quilômetros percorridos na região em duas viagens. A primeira, em 
1958, se transformou no hoje extinto curta-metragem O Drama das Secas - do filme 
restam pouco mais que algumas cenas que o tempo conservou. 

   

 Em outubro de 2006, Nanni voltou ao sertão de Pernambuco para encontrar o que ele 
chamou de "evolução lenta" no local. "Não dá para dizer que não melhorou, mas quando 
eu encontrei uma mulher retirando água suja de um buraco no chão da mesma forma que 
havia mostrado em 1958, ficou claro que não foi o bastante", diz. No próximo mês, o 
veterano diretor lança O Retorno, refilmagem da obra de 1958. 

   

 De fato, as mudanças são visíveis e podem ser medidas. A 3ª Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) apresentada este mês pelo 
Ministério da Saúde e pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) mostra 
uma clara evolução. Entre a PNDS anterior, de 1996, e a apresentada este mês, com 
dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. A desnutrição das crianças está 1,6% 
abaixo do limite aceito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a falta de acesso a 
consultas de pré-natal afeta apenas 3,6% das mulheres. 

   

 Quando Nanni chegou à região do semi-árido nordestino, em 1958, não precisou 
procurar por um sertão estereotipado, com personagens famintos, terra rachada e gado 
morrendo de sede. Esse sertão foi ao seu encontro enquanto passava pelas estradas de 
terra da região em um jipe cedido pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas 
(Dnocs). 

   

 No trajeto que percorreu até o sul do Estado do Ceará, famílias de famintos se 
amontoavam à beira da estrada, deixando suas casas à espera de um pau-de-arara que 
as levassem para longe da seca e da fome. 

   

 A viagem do cineasta foi feita por recomendação de Josué de Castro, ex-diretor da 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). O filme que 
resultou dessa viagem, O Drama das Secas, levava à tela o que Castro descrevia em 
seus livros: a fome como resultado da ação do homem. 



   

 Agora, em O Retorno, filmado em outubro de 2006 e com lançamento programado para o 
próximo mês, Nanni vai além. Retrata cenários e personagens muito próximos do que 
encontrou no século passado, mas aponta também para um futuro que pode ser 
preocupante. "Minha preocupação é o que será das crianças que são mostradas no 
filme", diz Nanni. 

   

 O cineasta lembra que o aquecimento global pode levar a região a enfrentar secas como 
as dos séculos 19 e 20, que causaram fome no Nordeste. O diretor não acha que seja 
uma visão pessimista, mas um alerta sobre o que pode já estar acontecendo. 

   

 Personagem de O Retorno, o agricultor Manoel Francisco do Nascimento é um dos que 
vêem a situação na região evoluir lentamente. Em seu sítio, a roça não lhe fornece muito 
mais do que comida que coloca na mesa de sua família. A renda vem mesmo de seu 
trabalho no Sindicato Rural de Garanhuns (PE). 

   

 O agricultor afirma que nem mesmo os enormes açudes criados pelo governo do Estado 
de Pernambuco foram capazes de vencer a miséria da região. "Não adianta nada colocar 
um mar de água como aquele se o agricultor não tem dinheiro para fazer a irrigação", diz. 
"É preciso comprar bomba, mangueira, parte elétrica e quem tem dinheiro?", pergunta. 

  
 

Virgindade dura cada vez menos 
Extra/RJ 

04 de julho de 2008 

 

 Estudo sobre a saúde da mulher e da criança aponta que 32% das brasileiras iniciam a 
vida sexual até os 15  

 Cada vez mais jovens brasileiras estão iniciando sua vida sexual até os 15 anos. Essa é 
uma das conclusões da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS), divulgada ontem. O estudo, financiado pelo Ministério da Saúde, 
comparou dados de 1996 e 2006. 

 Realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o estudo ouviu 15 mil 
mulheres em idade fértil, entre 15 e 49 anos, e pesquisou a situação de saúde de 5 mil 
crianças de até 5 anos. O estudo detectou que o percentual de jovens que tem a primeira 
relação até os 15 anos saltou de 11% para 32%. O total de adolescentes de 15 a 19 anos 
que se declararam virgens caiu de 67, 2%, em 1996, para 44, 8% em 2006. 

  Métodos contraceptivos  

 Para os estudiosos, essa precocidade na vida sexual é um desafio a ser enfrentado pelo 
governo, que precisa de políticas específicas para os jovens de prevenção contra 
doenças como a Aids e ações para evitar gravidez indesejada. O número de grávidas aos 
15 anos quase dobrou nesses dez anos, saltando de 3% para 5, 8%. 

 - O número preocupa e merece toda a nossa atenção - disse o ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. 

 Segundo a pesquisa o percentual de mulheres que declararam ter usado alguma vez um 
método anticoncepcional pulou de 73,1% para 87,2%. 



 
 

Temporão diz que resultado da pesquisa comprova melhoria no setor 
de saúde 

Extra Online/RJ 
03 de julho de 2008 

 

 BRASÍLIA - O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou nesta quinta-feira que 
a redução dos índices de desnutrição infantil e outros resultados da Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS), mostram que as políticas públicas para o setor têm evoluído 
no país. Em tom de desabafo, ele reclamou de críticas que na sua avaliação seriam 
ideológicas e direcionadas contra o governo. 

 - Esses dados são uma contundente resposta as afirmações, muitas vezes 
irresponsáveis, de que a política de saúde não melhorou e de que a saúde brasileira é um 
caos. 

 O ministro disse também que os resultados da pesquisa são muito animadores, apesar 
de ter feito ressalvas pontuais ao aumento da obesidade entre os jovens e a ao índice de 
insegurança alimentar na região Norte. 

 - A política de saúde ampliou, e só não se ampliou mais porque nos perdemos a CPMF. 
Estamos no caminho correto, nós temos que soltar foguetes e sair daqui cantando. 

        
  

Brasil vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade 
infantil antes de 2015, diz Lula 

Extra Online/RJ 
07 de julho de 2008 

 

 BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o Brasil vai atingir as 
Metas do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que 
diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%. 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 



virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo. 

 (Agência Brasil) 

        

  
 
 
 

Obesidade aumenta 25% entre as mulheres brasileiras, diz pesquisa 
Extra Online/RJ 

03 de julho de 2008 

 

 BRASÍLIA - Dados revelados pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 
(PNDS), financiada pelo Ministério da Saúde, mostram que o excesso de peso e a 
obesidade cresceram entre as mulheres brasileiras. Em 1996, 34,2% delas tinham 
excesso de peso. Dez anos depois, esse percentual foi elevado para 43%, resultando 
num aumento de 25% no período. No caso da obesidade, o crescimento foi maior: 64% 
em dez anos. Mulheres obesas representavam 9,7% da população em idade fértil, em 
1996. Em 2006, esse percentual aumentou para 16%. 

 A coordenadora de Alimentação e Nutrição enfatiza que o aumento do excesso de peso e 
da obesidade é preocupante. 

 -São resultados que mostram a necessidade urgente de uma alimentação saudável 
associada à atividade física para reverter este quadro - defende. 

 De acordo com a pesquisa, quanto maior o tempo de estudo, menor é o percentual de 
brasileiras com excesso de peso e circunferência da cintura acima de 80cm. A 
circunferência da cintura, segundo a OMS, também indica o estado nutricional de adultos, 
pois está associada a doenças crônicas, entre elas, cardiovasculares e diabetes. Há risco 
se está acima de 80cm em mulheres. Quando ultrapassa 88cm, o risco é muito elevado. A 
PNDS revela que 52,3% das mulheres estão com 80 cm ou mais. E entre aquelas com 
mais de 88 cm, o percentual é de 29,8%. 

        

  
 
 

 

    
 
 

PNDS: Média de filhos caiu nos últimos 10 anos, diz pesquisa 
Extra Online/RJ 

03 de julho de 2008 

 

 

 BRASÍLIA - A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 (PNDS), divulgada 
nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, revela que a média de filhos por mulher 
brasileira caiu de 2,5 para 1,8 entre 1996 e 2006. No mesmo período, o percentual de 
mulheres que utilizam o SUS como fonte de acesso a pílulas anticoncepcionais 



praticamente triplicou. Também é crescente o número de gestantes que recebem 
acompanhamento médico durante a gestação, na hora do parto e na prevenção e atenção 
à saúde dos filhos. 

 Esses são alguns dos dados revelados pela pesquisa realizada com 15 mil mulheres em 
idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro de 2006 e 
maio de 2007. 

 De acordo com o ministério, os resultados permitem uma importante análise comparativa 
entre 1996 - ano da última PNDS - e 2006 e revela que, em dez anos, as políticas 
públicas voltadas à saúde da mulher e da criança consolidaram o Sistema Único de 
Saúde. 

        

  
 
 
 
País vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade antes 

de 2015, afirma Lula 
Folha da Região Online - Araçatuba/SP 

07 de julho de 2008 

 

 

 Brasília  - 

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (7) que o Brasil vai 
atingir as Metas do Milêni estabelecidas pela ONU (Organização das Nações Unidas) no 
que diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda 
os índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 'O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%.' 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
– conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 'Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo.' 

  
 
 



 
Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo e têm mais acesso a 

contraceptivos, aponta estudo 
Folha da Região Online - Araçatuba/SP 

04 de julho de 2008 

 

 

 Brasília  - 

 As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a métodos 
contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, divulgada na última quinta-feira (3). Em dez anos, o percentual de mulheres 
que tiveram a primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de 
jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% 
em 2006. 

 Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 
que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 2006, 
o percentual de mulheres que recorrem ao SUS (Sistema Único de Saúde) para adquirir 
contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ibope (Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística) e o Cebrap (centro Brasileiro de Análise e Planejamento), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 “É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade”, apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher, 
no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. “A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano 
de estudo fica acima de quatro filhos por mulher”, aponta o documento. Entre as 
brasileiras com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 “Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar”, apontou Elza Berquó. 

  
 
 
 

Baixa instrução é problema para saúde 



Folha de Londrina/PR 
04 de julho de 2008 

 

 

 Pesquisa mostra que 10% das mulheres brasileiras têm dificuldades de cuidar de si e dos 
filhos por falta de escolaridade 

 Brasília- O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras é 
simplesmente a falta de educação. A 3 Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), apresentada ontem em Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras - 
cerca de 10 milhões de pessoas - têm dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até 
mesmo ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade básica. E 
o próprio governo não sabe como chegar até esse grupo, que tem dificuldade para ler 
uma cartilha educativa ou, muitas vezes, não entende o que o médico do posto de saúde 
está tentando explicar. 

 O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com apoio do 
Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. Entre 1996, quando a PNDS 
anterior foi feita, e esta última, com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. 
Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas pré-natal, e a desnutrição aguda 
das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a métodos anticoncepcionais e 
medicamentos, além de tratamento em hospitais. 

 No entanto, o grupo daquelas que não conseguiram se beneficiar do maior acesso à 
escola, ampliado nos últimos anos, também ficou de fora dos grandes avanços da saúde 
brasileira. Com isso, transmitem os problemas para seus filhos. 

 A pesquisa mostra que, apesar da redução na mortalidade infantil no País, 20% dos 
filhos nascidos vivos de mulheres sem estudo morrem antes de completar um ano. Na 
faixa superior de escolaridade, com 12 anos ou mais de estudo, a mortalidade dos bebês 
é praticamente zero. 

 Até mesmo o direito de escolher ter esses filhos é mais difícil para as mulheres com 
menor escolaridade, basta ver as diferenças nas taxas de fecundidade. Enquanto aquelas 
com mais estudo têm, em média, um filho - inferior até mesmo a taxa de reposição da 
população, que é de dois filhos -, mulheres que nunca freqüentaram a escola têm, em 
média, 4,2 filhos. Ainda uma parte não desprezível dos filhos dessas mulheres (16,6%) 
sofre de desnutrição crônica, um problema que não mata, mas afeta o desenvolvimento 
da criança, sua capacidade de aprender e de reagir a doenças. 

 A resposta oficial a esses dados é que a educação no País está evoluindo e, em alguns 
anos, o número de mulheres sem escolaridade deve ser reduzido a ponto de não ter 
impacto no geral. Em 1996, eram 28% da população. Hoje, são 10%. ''Vários estudos 
relacionam o aumento da escolaridade e o conseqüente aumento da renda com um 
impacto direto nas condições de saúde. Está havendo uma ampliação da escolaridade, e 
isso tem impacto direto na saúde'', disse o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. 

 Até lá, no entanto, o equivalente a 10 milhões de mulheres e seus muitos filhos 
continuam a enfrentar dificuldades típicas da pobreza e da falta de instrução. 

 Lisandra Paraguassú  

  
 

 
 



SEU CORPO – Cintura fina é questão de saúde 
Folha de Londrina/PR 

12 de agosto de 2008 

 
Fita métrica é o indicativo mais simples e seguro para medir gordura. Mulheres estão 
perdendo a guerra da obesidade contra os homens, afirma endocrinologista 
Dorico da Silva 
 
Francisco Marquezine considera um mito engordar muito depois de uma certa idade: ''As 
pessoas poderiam aumentar um quilo a cada década''. 
 
A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde ( PNDS) , financiada pelo Ministério da 
Saúde, mostra que o excessode peso e a obesidade cresceram entre as mulheres: 43% 
delas estão acima do peso e 16% são consideradas obesas. Ainda de acordo com a 
pesquisa, 52,3%das mulheres têm 80 centímetros ou mais de cintura.  
 
O endocrinologista Francisco Marquezine chama a atenção para o principal problema da 
obesidade, que são os riscos cardiovasculares, com doenças como diabetes, hipertensão 
e colesterol. Nesta entrevista, ele dá as dicas para ter uma boa saúde e aponta o estresse 
e o sedentarismo como ''vilões da história''. 
 
Ao que o senhor credita o aumento da obesidade feminina? 
São muitos fatores. O mais importante é a entrada da mulher no mercado de trabalho. 
Aumentou a ansiedade, a correria.A mulher passou a ter uma vida mais sedentária, 
menos tempo para atividade física e começou a acumular função, já que continua 
trabalhando em casa. 
 
Na guerra contra a obesidade, as mulheres estão perdendo se comparadas aos 
homens? 
 
Nesse período sim. Mas o mundo inteiro está engordando e estão aumentando as 
comorbidades, que são a hipertensão, a diabetes. E não é só aqui, todos os países estão 
engordando. Os pobres e os ricos. 
 
Qual a diferença entre excesso de peso e obesidade? 
 
Isso é medido em índice de massa corpórea, em que é dividido o peso pelo quadrado da 
altura. O normal é de18 a 25 e vale para quase todas as pessoas. Às vezes vai falsear em 
pessoas muito magras, sem músculos ou as pessoas com excesso de massa muscular. 
Quando está em 25 e 30, chamamos de sobrepeso e acima de 30 é obesidade. 
 
Em termos de saúde, qual a diferença? 
O risco de doenças cardiológicas aumenta muito. No início do sobrepeso, quando se tem 
26, os números não mostram muita diferença, mas quando vai para 27, 30 e a obesidade 
mórbida ( acima de 40) , os números pioram. São os grandes obesos, que desenvolvem 
maior risco de hipertensão, diabetes, infarto, problema vascular, problemas de coluna. É 
um quadro muito sério, de onde surgiram as cirurgias de redução de estômago.  
 
O teste da medida da cintura, é válido? 
 
A célula de gordura, chamada adipósito, não é só um depósito de gordura como se 
pensava, é uma célula viva, ativa, que secreta substâncias. Essas substâncias têm ação 



geralmente maléficas para o organismo. Elas aumentam a pressão arterial, diminuem a 
sensibilidade à insulina, aumentando o risco de diabetes. Se aumenta o colesterol ruim, 
diminui o colesterol bom, e tende a aumentar o triglicérides. Hoje, a fita métrica ganhou 
tanto ou mais importância que a balança na avaliação da gordura.A balança pesa tudo, a 
fita mede a gordura visceral. Existe um padrão que nas mulheres brasileiras seria abaixo 
de 80 centímetros no padrão mais rígido e abaixo de 88 no padrão mais conservador. 
Umapesquisa já mostrou que se tem um grande percentual de mulheres acima de 80, em 
torno de 30%. 
 
É normal as mulheres terem um aumento de peso depois de uma  certa faixa etária? 
 
Não existe uma verdade científica, uma obrigatoriedade.O que podemos considerar é que 
as pessoas poderiam aumentar um quilo a cada década. No emagrecimento é igual ao 
ganho de peso, funciona por escadinha. É um processo lento. Para ser duradouro, 
precisamos acostumar com aquilo, precisa mudar hábitos, precisa condicionar 
essas mudanças.  
 
É exagero só consumir produtos diet e light? 
 
Eu acho esses produtos muito bons, porque diminui a quantidade de calorias. Esse 
negócio que adoçante faz mal sempre surge. Até hoje não vi nada comprovado que isso 
exista. Se você puder comer sem açúcar, melhor. Se puder tirar a gordura e usar tudo 
desnatado, melhor. Isso faz parte da vida moderna. 
 
Os corticóides engordam mesmo? 
 
Esse remédio aumenta o apetite e também retém líquido. Esse nem é o problema, porque 
o líquido sai quando acabar o efeito da droga. Existem outras substâncias que dão fome. 
A pílula anticoncepcional por exemplo, a progesterona em algumas pessoas, aumenta o 
apetite. 
 
Como se ataca a gordura visceral? 
 
Ela é a primeira que sai no emagrecimento. Então, quando você começa a emagrecer, já 
passa a diminuir o seu risco coronário. Atividade física é a coisa mais importante para a 
manutenção da saúde e não é levada à sério como deveria. Serve de prevenção das 
doenças cardiovasculares, como diabetes, hipertensão, colesterol.  
 
Quais os exercícios mais indicados? 
O que você gostar de fazer, que faz com prazer, porque isso vai durar. Se você odeia 
academia não adianta. Vai dançar, vai nadar. Mas é importante que faça. 
Érika Gonçalves 
 
 
 

Desnutrição infantil 
Folha de Pernambuco/PE 

14 de julho de 2008 

 

   

 Na semana passada, o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva comemorou, 



coberto de razão e de entusiasmo, a queda da desnutrição e mortalidade infantil, 
apontados nos resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. O presidente disse que o 
Brasil está preparado para superar mais este obstáculo, pois “nós temos programa, 
financiamento e transferência de renda. Isso tudo é um sucesso extraordinário, porque 
reduziu a mortalidade infantil em 44% e houve queda da desnutrição infantil, em 46%. No 
Nordeste, um dado importante, a desnutrição caiu 74%. Se Deus quiser, logo, logo, nós 
vamos ter índices iguais aos países mais desenvolvidos do mundo”. Vale destacar, que 
Lula atribuiu os resultados da pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água 
tratada e ao saneamento, além da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em 
atendimentos como o pré-natal, a atenção ao parto e a vacinação. O presidente afirmou 
ainda que o Brasil vai atingir as Metas do Milênio, no que diz respeito à desnutrição e à 
mortalidade infantil, antes de 2015. E não se deve esquecer, que as metas são 
estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Lula ainda citou que, “na 
medida em que o povo começa a comer mais, a ter mais renda, em que as mães 
começam a receber mais informação, o resultado tem que ser esse: diminuição da 
mortalidade infantil, diminuição da desnutrição e melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Eu estou convencido que nós vamos atingir as Metas do Milênio com respeito à 
desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015”, comemorou o presidente. A PNDS 
mostra que, em dez anos, as políticas sociais implementadas no País resultaram em 
significativa melhoria de vida de mulheres e crianças. A pesquisa foi realizada pelo Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do IBOPE e envolveu 15 
mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos. 

  
 
 
 
 

SUS garante 38% do acesso das mulheres a medicamentos, indica 
pesquisa 

Folha de Pernambuco - últimas Notícias/PE 
03 de julho de 2008 

 

 Mariana Jungmann 

 Repórter da Agência Brasil 

 Brasília - O acesso das mulheres em idade fértil a medicamentos para as doenças que 
mais as atingem ainda é feito mais por farmácias comerciais do que pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS), divulgada hoje (3). 

 Essas mulheres são atingidas principalmente por anemia, artrite/reumatismo, 
vaginite/vulvo vaginite, depressão/ansiedade/insônia, bronquite/asma, diabetes e 
hipertensão. 

 O SUS é responsável, em média, por 38,1% do acesso dessas mulheres a 
medicamentos. Já a rede comercial de farmácias responde por 52,7% da cobertura de 
remédios, em média. 

 Apesar de reconhecer o que chamou de “problemas eventuais”, o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, afirmou que nos últimos anos “houve um aumento robusto no 
acesso a medicamentos”, principalmente aos contraceptivos. 

 Segundo Temporão, a venda de medicamentos anticoncepcionais nas farmácias 



populares – com subsídios de até 90% – garantiu o acesso de 250 mil mulheres aos 
contraceptivos. Entre 1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS para 
adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 “Estamos no caminho certo, as políticas de saúde só não se ampliam mais porque 
perdemos a CPMF [Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira] em 
dezembro”, apontou. 

 Apesar de a falta completa de acesso a medicamentos ser baixa – SUS e farmácias 
comerciais oferecem de 89,4% a 95,8% dos medicamentos para essas doenças – as 
mulheres que não se tratam justificam, geralmente, que não o fazem por falta do remédio 
no SUS. 

  
 
 
 

Pesquisa traça perfil de mulheres em idade fértil e de crianças de até 
cinco anos 

Folha de Pernambuco - últimas Notícias/PE 
03 de julho de 2008 

 

 

 Agência Brasil 

 Brasília - O Ministério da Saúde apresenta hoje (3), às 11h, no Brasília Alvorada Hotel, os 
resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 
iniciada em 2006. Será lançado um site com os dados da pesquisa. 

 O estudo foi feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 
14.617 domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 
2007. Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap).  

  
 
 

 
 
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas e diabetes em 
mulheres em idade fértil 

Folha de Pernambuco - últimas Notícias/PE 
03 de julho de 2008 

 

 

 Mariana Jungmann 

 Repórter da Agência Brasil 

 Brasília - Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de 
desenvolverem doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de 



Demografia e Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

  
 
 

Sobre educação e saúde 
Folha Dirigida/RJ 
10 de julho de 2008 

 

Terezinha Saraiva 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), realizada entre novembro de 2006 
e maio de 2007 pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), e financiada 
pelo governo federal, ouviu 15 mil mulheres em idade fértil, entre 15 e 49 anos, e 
pesquisou a situação de saúde de 5 mil crianças de até 5 anos. 

 Os dados do estudo, agora divulgados pelo Ministério da Saúde, mostram que o país 
conseguiu reduzir quase à metade, em dez anos, os principais índices que medem o 
impacto da pobreza sobre a saúde das crianças. 

 A desnutrição infantil crônica foi 46% menor em 2006 do que em 1996, quando a mesma 
pesquisa foi realizada. Na Região Nordeste, a redução chegou a 74%. A taxa de 
desnutrição infantil aguda, que pode levar à morte, caiu 13%, entre 1996 e 2006. 

 A taxa de mortalidade infantil lcaiu 43,5% no país no mesmo período. Os especialistas 
atribuem essa queda ao uso do soro caseiro, ao aumento do aleitamento materno e à 
melhoria na alimentação e no saneamento. 

 A esses fatores soma-se o aumento de escolaridade das mães(24,6%), a elevação do 
poder aquisitivo das famílias (22,5%), a melhoria nos programas de assistência à saúde 
(10,4%) e a expansão da rede de saneamento (5,8%). 

 A pesquisa registrou a insatisfação das mães com a falta de dinheiro para comprar 
comida: 37,5% afirmaram não ter acesso à alimentação na quantidade e qualidade 
suficiente para suas famílias. No Nordeste, esse número chega a 54,6%. 

 O estudo mostra, ainda, que 4,7% dos domicílios passaram por alguma situação de fome 
nos três meses que antecederam a pesquisa, sendo que na Região Norte, essa taxa é de 



13,3%. 

 O médico Carlos Augusto Monteiro, professor do Departamento de Nutrição da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em artigo intitulado "O 
espetacular declínio da desnutrição", identifica quatro fatores que justificam esse declínio, 
no período: o aumento da escolaridade das mães, em particular a duplicação da 
proporção daquelas que cursaram pelo menos o ensino fundamental completo (de 32% 
para 60%), o crescimento do poder aquisitivo dos estratos mais pobres, a expansão da 
assistência pré-natal e ao parto e a duplicação das redes públicas de abastecimento de 
água e coleta de esgoto. 

 Ao terminar o artigo, o médico afirma: "A superação definitiva do flagelo da desnutrição 
infantil, vislumbrada no último decênio, dependerá tanto da manutenção do crescimento 
econômico e das políticas de redistribuição de renda quanto de investimentos na 
universalização, ainda não completa, do acesso de todas as famílias brasileiras à 
educação, saúde e saneamento." 

 Zilda Arns, uma autoridade no assunto, afirma, diante do resultado do estudo: "A mãe 
com maior escolaridade se mobiliza mais e consegue criar melhor seus filhos". E 
continua, em seu depoimento: "Quando percebemos isso, na Pastoral da Criança, 
passamos a alfabetizar as mães e líderes comunitárias ligados ao trabalho da Pastoral" 

 A Pastoral, que atende 1,9 milhão de crianças e 100 mil gestantes em 43 mil 
comunidades pobres de 456 municípios brasileiros, tem dados estatísticos sobre a 
importância da escolaridade das mães: a taxa de mortalidade infantil é de 93 por mil 
bebês vivos quando a mãe tem até um ano de escolaridade; o número cai para 70 casos 
por mil, quando a escolaridade é de 1 a 3 anos; e para 28 por mil, quando a mãe tem 
mais de três anos de escolaridade. 

 Mais uma vez fica evidente o impacto da educação na melhoria das condições de vida 
das pessoas. 

 A pesquisa revela outros dados: a esterilização masculina dobrou no período de 1996-
2006, passando de 1,6% para 3,3%, enquanto a feminina diminuiu de 27,3% para 21,8%. 

 Nesse período diminuiu, também, o número de filhos por mulher; 2,5 para 1,8. É a 
educação influindo no planejamento familiar. 

 A gravidez precoce aumentou: o percentual de meninas grávidas aos 15 anos subiu, no 
período, de 3% para 5,8%. 

 Esse dado é preocupante e merece atenção especial. Além da família, a escola tem 
papel importante na orientação dos adolescentes, sobretudo quando se sabe, e a 
pesquisa realizada em 2006 confirma, que a iniciação da vida sexual começa mais cedo, 
hoje, do que há 10 anos. Em1996, 11%das entrevistadas informaram ter iniciado sua vida 
sexual aos 15 anos; em 2006, esse percentual passou para 32,6%. 

 A pesquisa agora divulgada traz informações, como a diminuição da desnutrição infantil 
crônica e aguda e da mortalidade infantil, que nos enche de ânimo e esperança de 
estarmos no caminho certo para terminar com este flagelo. Traz informações que ratificam 
a importância da educação, do impacto que o nível de escolaridade cresce para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas, nesse caso, das crianças brasileiras. 

 Educação e saúde - binômio que se insere nas prioridades nacionais - têm influência 
mútua. 

 Recordo-me de uma pesquisa realizada por Nelson Chaves, em 1973, na Universidade 
Federal de Pernambuco, que mostrava que de 50% da clientela que freqüentava a rede 
pública de creche e pré-escola, na faixa etária de 0 a 6 anos, 70% eram subnutridos e 
desnutridos. Essas crianças, em 1973 Como hoje; em Recife ou em qualquer ponto do 



país, evidenciaram e evidenciam um desenvolvimento com pelo menos dois anos de 
atraso em relação às crianças bem nutridas, que recebem cuidados com a saúde, o que 
acarretava, como acarreta ao chegarem no ensino fundamental, a dificuldade de 
aprendizagem, levando à reprovação e à repetência. 

 Do mesmo modo, maior grau de escolaridade tem influência na saúde das pessoas, 
sobretudo das crianças, seres em desenvolvimento. 

 Um país para ser desenvolvido tem que, obrigatoriamente, conferir prioridade à educação 
e à saúde, garantindo atendimento universal, de qualidade, a toda a população brasileira, 
nessas duas áreas de absoluta prioridade. 

 __________ 

 "Mais uma vez fica evidente o impacto da educação na melhoria das condições de 
vida das pessoas"  

 __________ 
 
 

Terezinha Saraiva 

    
 
 

Acesso a leite materno e muitas cesáreas são 'preocupantes', diz 
ministro 

G1 - Globo/BR 
04 de julho de 2008 

 

 Saiba mais »  Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 

 A interrupção do aleitamento materno antes dos seis meses de vida e o alto percentual 
de cesáreas entre o total de partos são os maiores gargalos das políticas de saúde para 
as mulheres, de acordo com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. "Ainda são 
temas preocupantes", disse o ministro à Agência Brasil. 

   

 A declaração foi feita na quinta-feira (3), quando foram divulgados os resultados da 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS). De acordo 
com o estudo, apenas 43% das crianças de 0 a 3 meses têm alimentação exclusiva com 
leite materno, apesar da recomendação médica de amamentação mínima até os seis 
meses de vida. Na faixa etária de 4 a 6 meses, o aleitamento exclusivo atinge apenas 
11% dos bebês. 

   

 A complementação do aleitamento com "comida de sal" já atinge 35% das crianças de 4 
a 6 meses, "evidenciando uma dieta inadequada para a idade", de acordo com o 
documento. 

 "Uma questão fundamental nesse sentido é a ampliação da licença-maternidade de 
quatro para seis meses. A ampliação inclusive transcende o acesso ao leite materno, 
porque é nesse período da vida que se dão as bases de formação do indivíduo", 
argumentou Temporão. 

 Ao comentar o alto percentual de cesarianas, que somaram 44% do total de partos 
realizados em 2006, o ministro afirmou que a questão é um dos maiores desafios de sua 



gestão. "Essa questão do parto cesáreo envolve muitas dimensões: da mulher, do casal, 
do médico, da atividade profissional. É preocupante que no sistema de planos de seguro 
de saúde 80% dos partos sejam cesáreos." 

 De acordo com o ministro, o parto normal garante "maior segurança para a saúde da 
mulher e do recém-nascido" e tem menos riscos de complicações que o parto cirúrgico. 

   

 Leia mais notícias de Brasil  

   

  
 
 
 

Desnutrição infantil cai 50% em dez anos e mortalidade, 44% 
G1 - Globo/BR 

03 de julho de 2008 

 

 Saiba mais »  Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos »  
Meta do Milênio de mortalidade infantil 'não está sendo cumprida' »  Brasil reduz 
mortalidade infantil, mas diferenças permanecem 

 A desnutrição infantil em crianças menos de cinco anos teve redução de cerca de 50% 
no Brasil entre 1996 e 2006, segundo dados da Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde da Criança e da Mulher, divulgados nesta quinta-feira (3) pelo  Ministério da 
Saúde. A redução contribuiu para uma queda de 44% na mortalidade infantil. 

   

 Segundo a pesquisa, a taxa de mortalidade caiu de de 39 para cada mil nascidos vivos 
em 1996 para para 22 por mil nascidos vivos em 2007. Atualmente, a taxa brasileira está 
em 21,2 por mil nascidos vivos, e o Ministério projeta uma taxa ainda menor até 2012: 
14,4 por mil nascidos vivos.   

   

 "Temos que continuar na mesma linha. É uma integração de políticas. A saúde tem que 
se associar à política de educação, à política de transferência de renda, de saneamento 
ambiental, dos agentes comunitários de saúde. Essa ação intersetorial que vai permitir 
que nós avancemos ainda mais. O Brasil está no caminho certo", afirmou o ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. 

   

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope ), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras.     

  Fome crônica 

 Na região Norte, no entanto, um dado chamou a atenção no estudo: 13,3% da população 
da região passou fome nos três meses anteriores à realização da pesquisa. Para 
solucionar o problema, Temporão defende a união de vários setores políticos. 

 A segurança alimentar medida na pesquisa - que diz respeito ao acesso à quantidade 
suficiente e qualidade adequada dos alimentos - varia de acordo com a escolaridade da 



pessoa de referência no domicílio, segundo Temporão. 

   

 Na opinião do ministro, o destaque da região neste índice tem razões claras. "Norte é 
uma região que tem diferenças em todos os indicadores - emprego, crescimento 
econômico, desigualdade e presença das políticas de saúde. Mas a pesquisa mostra 
também uma redução significativa das desigualdades regionais, das desigualdades entre 
população rural e urbana". 

  Reprodução 

 Mulheres estão conseguindo atingir sua intenção reprodutiva, mas ainda há diferenças 
entre o momento em que a mulher deseja ter filhos e o que ela realmente os tem. Essa 
diferença é detectada, segundo a coordenadora da pesquisa, Elza Berquó, principalmente 
em mulheres com pouca escolaridade, negras e que vivem no Norte e no Nordeste. 

 "Apesar do aumento no uso de anticoncepcionais, a porcentagem de mulheres que 
tiveram filhos sem planejamento nos faz pensar na falha dos métodos contraceptivos, na 
descontinuidade do seu uso ou na falha de oferta gratuita desses métodos", explica a 
coordenadora da pesquisa. 

 Ela ressalta que o cenário reprodutivo se alterou e destaca o fato de a esterilização 
feminina ter perdido lugar para a pílula anticoncepcional como o método mais utilizado 
para se evitar a gravidez. A pesquisa de 1996 indica que 40% das mulheres, na época, 
haviam feito esterilização, mas esse percentual hoje é de 29%. Desse total, 59% dos 
procedimentos ocorrem após uma cesariana. 

 O aumento da ocorrência desse tipo de parto no Brasil - que passou de 36% para 44% 
dos partos - é outra preocupação do Ministério da Saúde. O ministro, no entanto, afirma 
que providências já são tomadas para tentar diminuir este índice. 

   

 "Há políticas em andamento. A questão do parto cesária envolve muitas dimensões, a da 
mulher, do casal, do médico, a atividade profissional. O parto normal garante segurança 
maior da mulher e do recém-nascido". 

 Um dado aparentemente paradoxal e que chamou a atenção dos pesquisadores foi a 
permanência da taxa de gestantes que não receberam dose da vacina antitetânica 
durante o pré-natal em 3%, apesar de a quantidade de mulheres que não fizeram nenhum 
tipo de acompanhamento pré-natal ter diminuído. 

  Crianças 

 O ministro ressaltou que os dados mostram que aumento da escolaridade da mãe, da 
renda média da família, a ampliação do programa de Saúde da Família e o Bolsa Família 
são políticas que se somam e que estão permitindo melhorar a situação da alimentação 
infantil no país. 

 Um problema identificado, na opinião de Temporão, é a diminuição do aleitamento 
materno. "O ministério advoga que o aleitamento materno seja de forma exclusiva ate os 
seis meses de vida, e a pesquisa mostra que temos apenas 45% das crianças estão 
sendo amamentadas exclusivamente no seio até os três meses", disse. A região Sul 
apresentou o maior índice de crianças que nunca foram amamentadas até os cinco anos. 
O tempo médio de aleitamento, no entanto, aumentou de sete para 9,4 meses. 

 Os resultados positivos da pesquisa podem ser atribuídos, de acordo com o ministro, ao 
aumento no nível de escolaridade e à melhoria do poder aquisitivo da população, além da 
ampliação da assistência à saúde e á ampliação da cobertura de abastecimento de água. 
"A oferta de saneamento, aumentou, renda, o emprego. Só a verba da saúde não 



aumentou, porque a CPMF não foi aprovada", criticou. 

 Leia mais notícias de Brasil   

  
 
 

 
 
 

Brasil vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade 
infantil 

G1 - Globo/BR 
07 de julho de 2008 

 

 

 BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o Brasil vai atingir as 
Metas do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que 
diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%. 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo. 

 (Agência Brasil) 

  
 
 
 
 
Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 

G1 - Globo/BR 
03 de julho de 2008 

 

 Saiba mais »  Mulheres experimentam sexualidade sem rótulo »  Dormir em casa com 



namorado vira rotina de adolescentes »  Proximidade entre pais e filhos pode evitar fuga 
de adolescentes 

 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira (3). 

   

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope ), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

                                                                                

  Fecundidade 

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 anos. Em 2006, 
essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos 
também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente. 

                          

  Acesso a contraceptivos 

 A PNDS aponta que a distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou nos 
últimos dez anos. Nesse período, o percentual de mulheres que recorreram ao SUS para 
adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 7,8% para 21,3%. 

 A informação sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 
5.056 bebês nascidos vivos. Dentre as 5.041 gestações para as quais esta informação foi 
obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior 
percentual encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no Sudeste (0,2%). 

   

 No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor 
situação foi registrada na Região Sudeste (84,7%) e a mais insatisfatória na Região Norte 
(61%). 

 Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, 
tanto na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta (0,8% no meio 
urbano e 3,6% no meio rural), quanto na realização de pelo menos seis consultas (80% e 
66%, respectivamente). 



                    

  Mercado de trabalho 

 No que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho, com exceção das 
menores de 20 anos, mais de 75% delas já haviam tido algum tipo de trabalho. No 
entanto, para o total do país, apenas 54,2% das mulheres em idade reprodutiva 
declararam estar trabalhando no momento da entrevista. 

   

 O baixo nível de formalização do trabalho também é um problema enfrentado pelas 
mulheres, já que apenas 34,5% de todas as mulheres que trabalhavam na época da 
entrevista ou tinham trabalhado nos 12 meses anteriores à pesquisa tinham registro em 
carteira assinada. 

 As mulheres menos escolarizadas foram as que, em maior proporção, nunca trabalharam 
ou não trabalharam no ano de referência; apresentaram uma menor proporção dentre as 
que estavam trabalhando no momento da pesquisa e as que apresentam o menor 
percentual de trabalho com carteira assinada. 

                                        

  Saúde da criança 

 Entre 1996 e 2006, a mortalidade infantil no Brasil caiu 44% (de 39 para 22 por mil 
nascidos vivos). Atualmente (2008), a taxa brasileira é de 21,2 por mil nascidos vivos. De 
acordo com um estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde, o Brasil deve atingir 
a taxa de 14,4 até 2012. 

 Outro aspecto importante da saúde da criança é o aleitamento materno. Apesar de 96,4% 
de todas as mães afirmarem que as crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a 
exclusividade desse alimento em bebês com até seis meses de vida alcança apenas 40% 
das crianças. 

 Pela primeira vez, a PNDS pesquisou os acidentes com crianças, responsáveis pela 
morte e também por traumatismos não fatais que deixaram seqüelas. Nos dados 
coletados, 48% das crianças entrevistadas sofreram algum tipo de acidente no ano 
anterior à pesquisa, sendo predominante a faixa etária de 1 a 2 anos. Os acidentes mais 
freqüentes foram as quedas (81%), as queimaduras (10%), o choque elétrico (9%) e as 
mordidas de animais (8%). 
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  Trincheira da Maripá  Ordem de serviço emperra na mesa do governador 

 Está parada há mais de um mês na Casa Civil, aguardando despacho do governador 
Roberto Requião, a ordem de serviço para construção de uma trincheira de acesso á 



cidade pela duplicação da PRT 467 (Toledo/Cascavel) com a Avenida Maripá. 

 A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado dos Transportes (SERT) ponderou 
que não há explicações para a demora, porém, informações extra-oficiais dão conta que 
Requião não assinou o documento autorizando o início da obra por achar muito baixo o 
desconto oferecido pela empresa que venceu o processo licitatório. 

 O valor estipulado para a edificação era de R$ 3,6 milhões e a construtora ofereceu 
desconto de 7%, caindo o valor máximo para R$ 3.350.000,00. Com isso, a estimativa de 
que a edificação iniciaria ainda no mês de julho não deverá se confirmar. 

 Acesso pela Maripá  O acesso é o mais antigo da cidade e foi por ele que os primeiros 
desbravadores chegaram na cidade, quando ainda era um vilarejo, em março de 1947. 

 No projeto original de duplicação da rodovia, iniciado em 2004, este acesso havia sido 
eliminado, mas após uma série de reivindicações da comunidade toledana e de 
empresários da região, o Estado acabou voltando atrás. 

 Segundo a SERT, ao homologar este processo o governo imediatamente liberará a 
tramitação para licitar os acessos à trincheira. 

 Pesquisa revela melhora na qualidade de vida de gestantes e crianças 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – PNDS, iniciada em 2006 e cujos 
resultados foram divulgados na quinta-feira, 3, pelo Ministério da Saúde, concluiu que 
houve melhoras nas condições de vida para mulheres e crianças. De acordo com o 
trabalho, políticas sociais implementadas no país nos últimos dez anos permitiram que 
mulheres e crianças passassem a ter maior acesso aos serviços de saúde, assistência 
médico-hospitalar, medicamentos e métodos contraceptivos. A PNDS foi realizada pelo 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com orientação do Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) e envolveu 15 mil mulheres em idade 
fértil (15 a 49 anos) e cinco mil crianças com até cinco anos. Esta Gazeta procurou a 
Secretaria de Saúde de Toledo para comentar a situação das gestantes e crianças, bem 
como os índices de mortalidade e programas realizados neste âmbito, mas, pelo fato do 
período eleitoral, não pode publicar tais dados visto que “a interpretação dos dados como 
propaganda de programas do município podem trazer problemas neste período”, afirmou 
a secretária de Saúde, Denise Liell Schmitt. 

 Um dos grandes avanços evidenciados pela PNDS-2006 foi o acesso de mulheres que 
vivem no meio rural ao pré-natal e ao acompanhamento na gestação. Em 1996, 31,9% 
dessas mulheres grávidas não se submetiam a nenhuma consulta pré-natal. Em 2006, 
esse número caiu para 3,6%. No meio urbano, a redução foi de 8,6% para 0,8% de 
mulheres sem nenhuma consulta. Também houve um salto importante no percentual de 
mulheres que passaram a realizar a primeira consulta pré-natal nos três primeiros meses 
de gestação. O percentual saltou de 66% para 82,5% das gestantes. Na região Nordeste, 
o aumento na realização de consultas pré-natal pelas mulheres foi o mais expressivo: 
mais de 97% das mulheres em 2006, contra 74% em 1996. 

 Segundo o Ministério, a redução em mais de 50% da desnutrição das crianças menores 
de cinco anos, de 1996 a 2006, somada a medidas educativas de hidratação oral e 
higiene contribuíram para uma queda de 44% na mortalidade infantil. Houve avanço 
também no meio rural, em que 97% das mulheres tiveram acesso a pelo menos uma 
consulta pré-natal durante a gravidez em 2006, contra um percentual de 68% em 1996. 
No período, as políticas de planejamento familiar contribuíram para reduzir de 2,5 filhos 
por mulher em 1996 para 1,8 em 2006. A distribuição gratuita de métodos contraceptivos 
aumentou 200% em dez anos, contribuindo para a redução do número de esterilizações 
femininas e masculinas, sendo que o número de cirurgias de esterilização em mulheres 
caiu de 27,3%, em 1996, para 21,8% em 2006, enquanto a participação dos homens na 



anticoncepção, por meio da esterilização, dobrou nesses dez anos, passando de 1,6% 
para 3,4%. 

 Gestação  Em 76% das gestações de 2006, o parto foi realizado no SUS. Nesses dez 
anos, houve grande redução no número de partos domiciliares no meio rural, passando 
de 19,8% para 3,5%. Ao mesmo tempo, a assistência do médico durante o parto subiu de 
77,6% para 88,7% no país. Somente no meio rural, a presença do médico passou de 
57,7%, em 1996, para 82,6%, em 2006. O aumento na realização de cesarianas, de 
36,4% para 44% dos partos, confirma o avanço desse procedimento em todo o país, 
contra as recomendações do Ministério da Saúde. Nas regiões Sudeste e Sul estão as 
maiores taxas apuradas em 2006: 52% e 51%, respectivamente. No sistema de saúde 
privado ou suplementar, esse percentual alcançou 81% em 2006. 

 Doenças  A pesquisa investigou também a prevalência em mulheres férteis de 
enfermidades como hipertensão (11,8%), diabetes (1,7%), bronquite/asma (7,8%), 
depressão/ansiedade/insônia (16,1%), anemia (26,6%), artrite/reumatismo (5,2%) e 
vaginite/vulvo-vaginite (23,7%) e o acesso a medicamentos para o tratamento. 

 Na avaliação do estado nutricional das mulheres, apenas 3,5% apresentaram déficit de 
peso. Por outro lado, o excesso de peso e a obesidade cresceram entre as mulheres 
brasileiras. Em 1996, 34,2% delas tinham excesso de peso. Dez anos depois, esse 
percentual foi elevado para 43%, resultando num aumento de 25% no período. 

 Entre os resultados mais expressivos está a queda da mortalidade por causas 
infecciosas e parasitárias, incluindo as associadas à diarréia. Em 1996, 13,1% das mães 
afirmaram que seus filhos haviam tido algum episódio de diarréia nas duas semanas que 
antecederam a pesquisa. Em 2006, o número caiu para 9,4%. A pesquisa revela queda 
nas variáveis da desnutrição de crianças até cinco anos. Nessa faixa etária, o déficit de 
peso versus altura caiu de 2,5% para 2%, e o de peso versus idade, de 5,7% para 1,7%. 
O déficit de altura versus idade teve redução de 13% para 7% entre 1996 e 2006. A 
PNDS apontou a existência de excesso de peso para a altura em 6,6% das crianças com 
menos de cinco anos. 

 Garantir a amamentação de crianças como alimento exclusivo até os seis meses de vida 
ainda é um desafio no Brasil. Apesar de 96,4% de todas as mães afirmarem que as 
crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a exclusividade desse alimento em 
bebês com até seis meses de vida alcança 40% das crianças. 

 A média, em meses, de duração da amamentação associada a outros alimentos, para 
crianças com até três anos de idade, aumentou de sete meses em 1996 para 9,3 meses 
em 2006. A duração da alimentação exclusiva com leite materno subiu de um mês para 
2,2 meses. 

 A pesquisa teve apoio do Núcleo de Estudos de População e do Departamento de 
Medicina Preventiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas e do Núcleo de Pesquisas em Nutrição e Saúde da Faculdade de Saúde 
Pública e do Laboratório de Nutrição do Departamento de Clínica Médica da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, os dois últimos da Universidade de São Paulo (USP). 

  Sperafico Agroindustrial  Diretoria se manifesta nesta quarta sobre comando de 
empresa suíça 

 O grupo suíço Glencore International AG, que atua no ramo agroindustrial, mas opera 
principalmente no setor de mineração, é o novo sócio majoritário da Sperafico 
Agroindustrial, uma das mais antigas e tradicionais empresas de Toledo, que está prestes 
a completar 51 anos de existência. A informação de que um novo sócio estava a caminho 
foi veiculada recentemente pela Gazeta na coluna Política & Gente. Ontem, o jornal O 
Paraná trouxe matéria sobre o assunto. 



 O jornal reforça que, segundo fonte da Sperafico Agroindustrial, a empresa atravessava 
um momento delicado devido às taxas de juros praticadas pelo mercado e dificuldades de 
obtenção de crédito, o que inibia novos investimentos. 

 A negociação envolve 45 armazéns de estocagem de grãos localizados em quatro 
estados brasileiros – Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo-, bem como 
cinco fábricas de esmagamento de soja instaladas nas cidades de Marechal Cândido 
Rondon (PR), Ponta Porã (MS), Bataguassu (MS), Cuiabá (MT) e Orlândia (SP). 

 O negócio é complexo e não envolve apenas dinheiro. O valor da negociação não foi 
divulgado. 

 Em contato com a empresa, a redação da Gazeta de Toledo foi informada que a direção 
da empresa e “investidores de fora”, estavam reunidos na tarde de ontem para definir 
detalhes. Um manifesto oficial da empresa deverá ocorrer nesta quarta-feira. 

 Já o jornal O Paraná complementa que a Glencore e a Sperafico já possuíam vínculo 
anterior e a empresa suíça atuava como representante comercial da brasileira na Europa. 

 Na América Latina, a Glencore atua com destaque na Argentina, e no Brasil mantinha 
apenas um entreposto comercial no Rio de Janeiro. A administração da família Sperafico 
vai continuar, bem como o nome da empresa. Mas a empresa suíça indicará um 
representante para integrar a diretoria da empresa toledana. 

 Em princípio, a negociação foi realizada para facilitar o trânsito da Sperafico 
Agroindustrial no mercado internacional, já que a multinacional vai controlar a compra de 
produtos. Mas dela ficaram de outras empresas do conglomerado Sperafico, como o 
Olinda Park Hotel e a Sperafico Alimentos, que pertence ao deputado federal Dilceu 
Sperafico, bem como a água mineral Itaipu, pertencente a Milton Sperafico e a frota de 
200 caminhões pertencentes a Levino, Itacir e Dilso Sperafico. Os irmãos possuem 
também fazendas que não entraram nas negociações. O ramo automobilístico do grupo 
também permanece inalterado. 

 A notícia do fechamento do negócio deve animar os produtores rurais que passam por 
dificuldades financeiras devido ao atraso no pagamento de contratos firmados com a 
Sperafico Agroindustrial. 

 Quem é  O jornal O Paraná complementa afirmando que a Glencore é uma gigante suíça 
com sede em Baar, que possui 50 escritórios espalhados por 40 países e gera 60 mil 
empregos diretos. 

 Trata-se de uma das maiores fornecedoras do mundo de mercadorias e matérias-primas 
para consumidores industriais. Atua nos ramos automotivo, de geração de energia, 
produção de aço e processamento de alimentos, bem como extração de minerais, 
petróleo bruto e produtos petrolíferos, além de carvão e produtos agrícolas. 

 Correios: Paralisação é de apenas 10% em Toledo 

 A greve de funcionários dos Correios entrou no oitavo dia nesta terça-feira, dia 8, com a 
adesão de mais um Estado, segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect). A entidade contabiliza 24 
Estados (mais o Distrito Federal) paralisados, com a adição dos trabalhadores do Mato 
Grosso à paralisação. 

 A assessoria de imprensa da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) firmou adesão à 
greve em 20 Estados, além do Distrito Federal, mas admite oscilação no número, em 
baixa escala. O balanço das assembléias e o ponto dos trabalhadores, segundo a 
assessoria de imprensa dos Correios, indicam atividade em Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Espírito Santo (com menos de 1% paralisados), Tocantins, Amapá e Roraima. 
Segundo a empresa, 35% dos carteiros de todo o Brasil estão de braços cruzados. 



 Em Toledo quatro dos quase 40 funcionários interromperam as atividades. Todos os 
paralisados atuam na distribuição, mesmo assim há 25 funcionários desempenhando 
suas atividades normalmente. “Em Toledo, assim como em Cascavel, esta paralisação 
não teve reflexo ainda porque além do efetivo que está trabalhando, tem também uma 
redução do volume de postagem, com as duas coisas juntas damos conta”, revela o 
gerente regional dos Correios, Paulo Kremmer. 

 Ele salienta que pode haver atraso nas entregas de algumas correspondências porque 
apesar das unidades não estarem paralisadas, o recebimento tem demorado mais de 
outras agências onde a adesão à greve é maior. 

 Segundo a assessoria dos Correios, a empresa fez um levantamento ontem sobre as 
unidades de atendimento que estão cumprindo a determinação do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) de que pelo menos 50% dos funcionários dos Correios retomem o 
trabalho, sob pena de multa diária de R$ 30 mil. As informações poderão ser repassadas 
ao TST após avaliação dos números pela empresa. 

 O comando de greve início na segunda-feira um recurso em que pede a suspensão da 
liminar do TST. Eles pedem ainda que o presidente Lula intervenha na negociação, já que 
foi intermediador do acordo do final do ano passado. Hoje grevistas devem acampar em 
Brasília. 

 O último levantamento dos Correios, realizado no final da tarde de segunda-feira, 
mostrou que mais de 50 milhões de objetos não chegaram ao destinatário desde o início 
da greve. 

 Reivindicação  A categoria reivindica, segundo a Fentect, o cumprimento integral de um 
acordo assinado em novembro de 2007. Os principais pontos não cumpridos seriam a 
incorporação de 30% de adicional de periculosidade nos salários, negociação do plano de 
carreira e participação nos lucros. 

 Por sua vez, os Correios afirmam que o compromisso foi cumprido e mantêm o 
posicionamento de cortar o ponto dos grevistas. 

 Por meio de nota divulgada na segunda-feira, os Correios afirmam que “a ECT 
empenhou todos os esforços no sentido de atender as reivindicações de seus 
empregados”. “Os Correios contam, agora, com o bom senso de seus empregados para 
que retornem ao trabalho, mantendo os interesses da sociedade acima dos interesses 
pessoais.” 

 Conciliação  Na manhã do dia 7, a audiência de conciliação entre o sindicato e os 
Correios foi suspensa sem uma definição sobre a greve. 

 O presidente do TST, ministro Rider Nogueira de Brito, propôs intermediar pessoalmente 
a negociação mediante a volta de todos os funcionários da empresa ao trabalho. Duas 
reuniões semanais, de acordo com a proposta, seriam realizadas até o fim de julho entre 
as partes. Porém, Correios e sindicalistas não chegaram a um acordo, e a audiência no 
TST será retomada no próximo dia 15. 

 A falta de acordo sobre o fim definitivo da greve manteve a liminar do TST, que determina 
que pelo menos 50% dos funcionários dos Correios retomem o trabalho. 

  Poucos servidores dos Correios paralisaram as atividades em Toledo, que ainda não 
enfrenta prejuízos com a greve  

  Vestibular Unificado  PUCPR divulga hoje segunda chamada 

 A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) divulgará nesta quarta-feira (9), 
no site www.vestibular.pucpr.br, a lista dos aprovados em segunda chamada no 
Vestibular de Inverno Unificado. A matrícula dos calouros será composta de duas etapas. 
O pagamento dos boletos deve ser feito de 9 a 11 de julho e a entrega dos documentos 



exigidos será realizada no dia 12, no câmpus onde o candidato irá estudar (Curitiba, 
Toledo, Londrina, São José dos Pinhais e Faculdade Nobel, em Maringá). 

 Documentação exigida  1) Pagamento do boleto referente à primeira parcela da 
semestralidade do curso; 2) Entrega da documentação a seguir relacionada, dentro dos 
períodos estabelecidos pela PUCPR e pela Faculdade Nobel: - certidão de nascimento ou 
de casamento – uma fotocópia legível; - cédula de identidade – uma fotocópia legível, 
frente e verso na mesma folha; - CPF – uma fotocópia legível, frente e verso na mesma 
folha; - comprovante de escolaridade do Ensino Médio – uma fotocópia autenticada do 
histórico escolar do Ensino Médio ou duas fotocópias do diploma de curso 
profissionalizante de Ensino Médio, registrado na Secretaria de Estado da Educação; o 
candidato que cursou o Ensino Médio ou equivalente no exterior deve apresentar 
documento que comprove equivalência de curso emitido pelo órgão competente; - caso já 
tenha concluído algum curso superior, a documentação do item anterior poderá ser 
substituída por duas fotocópias do diploma, devidamente registrado. 

 OBSERVAÇÕES  Orientações sobre a entrega da documentação: - O aprovado que 
estiver impossibilitado de comparecer pessoalmente poderá ser matriculado pelos pais ou 
um representante legal, munido de uma procuração para este fim, que se identificará no 
ato; - A não-apresentação dos documentos exigidos implica no cancelamento da 
matrícula. 

  Detalhe do prédio que abriga a estrutura da PUC em Toledo   

 Unati de Toledo abre extensão na Unioeste de Foz do Iguaçu 

 Desde março deste ano o programa da Universidade Aberta à Terceira Idade - Unati da 
Unioeste/Campus de Toledo ampliou suas atividades para o Campus de Foz de Iguaçu. 
As atividades da Unati de Foz do Iguaçu seguem os mesmos moldes do Programa Unati 
de Toledo, ou seja, módulos semestrais com reflexões sobre o envelhecimento nos 
aspectos biopsicológicos, psicossociais, culturais, filosóficos, políticos, jurídicos, religiosos 
e econômicos e prevê a realização de diversas oficinas permanentes e temporárias como 
atividades de pesquisa e artístico-culturais. 

 Segundo a Coordenadora geral do programa professora Roseli Odorizzi, a implantação 
do Programa em Foz de Iguaçu faz parte de uma política de ampliação da Unati de 
Toledo para todos os Campi da Unioeste como Foz de Iguaçu, Cascavel, Marechal 
Cândido Rondon, Francisco Beltrão e na Extensão de Santa Helena “a implantação da 
extensão nos Campi se dará conforme a demanda e a organização da equipe 
pedagógica”. Ressaltou a coordenadora. 

 Apesar da Unati do Campus de Foz seguir os mesmos princípios e diretrizes do 
programa de Toledo, as atividades estão sendo implantadas gradativamente. 

 A Unati é um Programa de caráter multidisciplinar e permanente, criado no ano de 2000, 
vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UNIOESTE como projeto de extensão das 
docentes Roseli Odorizzi e Marize Rauber Engelbrecht, do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas – CCSA/Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo. No ano de 
2002 o projeto passou a categoria de programa, pois, abriga diversos projetos e 
atividades direcionados ao público adulto e/ou idoso de Toledo e região. 

 O Programa, além de módulos semestrais desenvolvidos com professores e profissionais 
das mais diferentes áreas do conhecimento, promove diariamente várias atividades como 
as oficinas de Artes - Módulo: Poesia e Pintura; Reeducação Alimentar; Cultura 
Espanhola; Memória; Cultura Inglesa; Informática; Musculação, Natação, Educação 
Física, Yôga, Meditação, Teatro, Cinedebate, Informática (módulo básico e avançado) e 
oficinas temporárias. 

 A cada dois anos são abertas inscrições para uma nova turma. Para os candidatos se 



inscreverem o único critério é ter idade igual ou superior a 55 anos. 

 Inserção  A Unati é um espaço de interação das pessoas adultas e/ou idosas no âmbito 
e nas atividades do espaço acadêmico, envolvendo profissionais da comunidade, 
professores, estudiosos e alunos de diversas áreas. É um local para atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, que busca a participação ativa de todos os setores pedagógicos e 
administrativos da Instituição que ministram disciplinas, palestras, mini-cursos e oficinas 
ocorrendo, assim, a troca de saber entre a comunidade (alunos da Unati) e a 
universidade, enriquecendo o ensino e fortalecendo a pesquisa viabilizando, assim, o 
objetivo da extensão no espaço acadêmico. 

 Roseli Odorizzi comenta que além do diálogo de saberes entre a universidade e a 
comunidade, o programa promove também a inserção dos alunos participantes na 
comunidade local. “a exemplo disso temos as atividades desenvolvidas na Escola 
Ecológica, onde os idosos interagem com as crianças no resgate das lendas, contos, 
cantigas de roda e brincadeiras infantis presente no folclore brasileiro e cada vez mais 
distante do cotidiano escolar, tão importante para a preservação da memória histórica e 
cultural brasileira”. Este trabalho resultou na produção de um livro sobre as manifestações 
culturais presentes na memória dos idosos, que será publicado posteriormente. 

 Outra atividade do programa que merece destaque é a pesquisa realizada pelos idosos 
sobre o processo de constituição política, econômica e cultural do Município, dos bairros e 
das Instituições sociais da comunidade. O objetivo é resgatar a história de Toledo contada 
a partir de suas vivências. 

 Cooperativa Vinícola de Toledo entrega prêmios para sorteados 

 A Cooperativa Vinícola de Toledo e Região Oeste do Paraná realizou a entrega de 
garrafões de vinho nesta terça-feira ao final da tarde. Segundo o presidente da 
Cooperativa, Carlinhos Luiz Fornari, contou que a Cooperativa possui 30 cooperados que 
já discutiam a idéia de montar a cooperativa há cerca de seis anos. Durante o mês de 
inauguração todas as pessoas que adquiriram vinhos na Vinícola ganharam um cupom 
concorrendo a prêmios. O primeiro prêmio são doze garrafões de vinhos de mesa; o 2º 
prêmio são seis garrafões de vinhos de mesa; 3ª prêmio são três garrafões de vinhos de 
mesa; o 4º prêmio são dois garrafões de vinhos de mesa; e o 5º prêmio é de um garrafão 
de vinho de mesa. Participaram aproximadamente 500 pessoas. “Todos os vinhos são 
produzidos na vinícola. Neste primeiro ano produzimos 60 mil garrafões. Para 2009 
queremos dobrar a produção”, afirma Carlinhos. A idéia de fazer a cooperativa surgiu pra 
que os produtores pudessem escoar a produção e agregar valor ao produto. “Como a uva 
é um produto sazonal, só vende na época de colheita. Se for para vender in natura, boa 
parte dela estraga. Então para aproveitar melhor a produção e agregar valor ao trabalho 
realizado pelos produtores, resolvemos investir na vinícola”, conta Carlinhos. Os 
produtores solicitaram apoio Federal, Estadual e Municipal, angariando parcerias com a 
compra do terreno e construção do prédio, além de parcerias para a compra de 
equipamentos. 

 Acit realiza seminário sobre SCPC 

 A Associação Comercial e Empresarial de Toledo (Acit) já distribuiu centenas de convites 
para o 2º Seminário sobre Tecnologia e Informação, que será realizado na próxima 
quinta-feira, 10 de julho, no auditório do Colégio La Salle. A palestra será gratuita e os 
convites são limitados, devendo ser retirados antecipadamente na entidade. A finalidade 
do seminário é mostrar aos associados a importância e os benefícios em utilizar o Serviço 
Central de Proteção ao Crédito (SCPC), uma ferramenta ágil e eficaz na análise de 
crédito, que protege as empresas da inadimplência. Como reduzir a inadimplência é o 
tema que será abordado por Carlos Bertini, representante da Associação Comercial do 
Paraná (ACP), que é a base operadora da Rede Nacional de Informações Comerciais 



(Renic) para a Região Sul do Brasil. O Cadastro Positivo será apresentado por Edson 
Araújo Filho, da ER Tecnologia, empresa de Maringá que dá suporte técnico ao programa 
de software utilizado pela Acit Conforme foi discutido pelo Conselho Estadual da Faciap, 
em reunião realizada semana passada em Toledo, está sendo estudada a implantação do 
cadastro positivo dos consumidores, semelhante como funciona nos bancos. “A 
informação positiva deixa de considerar o aspecto negativo, do cliente não ter pago seus 
débitos, mas considera outras variáveis, como a renda, capacidade de pagamento, 
pontualidade. Tudo isso será somado, pontuado e pessoa passa a ter crédito positivo”, 
explicou o vice-presidente para Assuntos de SCPC da Faciap, Djanuzi Fontini Reis. O 
assessor jurídico da Acit, Ruy Fonsatti Jr, vai falar sobre Pendências Jurídicas. No evento 
será lançada uma campanha de inclusão de inadimplentes no SCPC e os participantes 
concorrerão ao sorteio de um computador e um celular. Mais informações podem ser 
conseguidas através dos telefones (45) 3055-4643, 3055-4644 e 3055-4645. 

  
 
 
 
 

Saúde inicia 17ª Campanha de Aleitamento Materno e pretende 
conscientizar as mães 

Gazeta do Oeste - Mossoró/RN 
03 de agosto de 2008 

 

 A pequena Maria Fernanda, de apenas 11 dias de idade, aproveita bem o alimento que a 
sua mãe Mayara de Araújo lhe oferece: o leite materno. 

 E foi assim desde que nasceu, já que a jovem mãe faz questão de alimentar a filha no 
peito, por saber da importância que o leite materno tem para o desenvolvimento da 
menina. Com o objetivo de conscientizar as mães sobre a importância de amamentar o 
filho no peito, está sendo realizada a 17ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, uma 
parceria entre o Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde. 

 Em Mossoró, instituições que atendem gestantes e mães de recém-nascidos, como as 
Unidades Básicas de Saúde (USB), o Banco de Leite Materno e a Casa de Saúde e 
Maternidade Almeida Castro, realizarão atividades voltadas para essa conscientização. 

 O lançamento da campanha no Rio Grande do Norte aconteceu ontem, dia 1º, no 
auditório da Associação Médica do RN, através da Sociedade de Pediatria. As atividades 
da 17ª Semana de Aleitamento Materno prossegue até o próximo dia 7. De acordo com 
Graça Alves, coordenadora de atenção integral da Gerência Executiva de Saúde, cada 
unidade básica de saúde terá uma programação diferenciada, em parceria com o Banco 
do Leite, para atender as mulheres de todos os bairros da cidade. 

 A campanha é clara e alerta que o aleitamento materno é essencial para a saúde do 
bebê e provoca menos chances das crianças adquirirem diarréia, pneumonia, diabetes, 
câncer ou alergias. 

 Este ano Mossoró foi uma das cidades brasileiras escolhidas pelo Ministério da Saúde 
para a realização de uma pesquisa nacional sobre alimentação no primeiro ano de vida do 
bebê. Mulheres atendidas em nove unidades estão sendo entrevistadas por um grupo de 
35 estudantes do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN), parceira do projeto. Com as informações colhidas na pesquisa, o Ministério 
saberá como anda a realidade do município, com relação à alimentação dos bebês nos 



primeiros momentos de vida. 

 De acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início 
de julho deste ano, 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de vida no 
Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças menores de 
seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. 

 A participação do Banco de Leite Materno na campanha também tem fundamental 
importância, visto que a entidade fornece leite humano para bebês que as mães não 
produzem o leite ou, por motivo de doença ou tratamento com remédios, não podem 
amamentar seus filhos. Mayara de Araújo é mãe de primeira viagem, mas já sabe da 
importância que o leite tem para os recém-nascidos e por produzir bastante, mais que o 
suficiente para alimentar a sua filha, ela conta que iniciará as doações para o banco. "Eu 
tenho muito leite e ela não toma tudo, então eu retiro e vou doar para o banco. Graças a 
Deus eu tenho bastante para Maria Fernanda e posso até doar para outras mães que não 
podem amamentar seus bebês", disse. 

 A partir da próxima segunda-feira, a Maternidade Almeida Castro promove palestras 
sobre a importância da semana e treinamento de incentivo ao aleitamento materno. 

  
 
 
 
 

Obesidade aumenta doenças do coração e diabetes em mulheres em 
idade fértil 

Gazeta do Oeste - Mossoró/RN 
06 de julho de 2008 

 

 

 Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de desenvolver 
doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80cm, e 29,8% têm mais de 88cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. 

 Já entre as que têm seis filhos ou mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 



  
 
 
 
 

Mortalidade infantil cai 44% 
Gazeta do Povo/PR 

04 de julho de 2008 

 

 

 Os índices de mortalidade e desnutrição infantil caíram em todo o Brasil entre 1996 e 
2006. As mães brasileiras também estão tendo mais acesso a exames pré-natais e 
cirurgias de esterilização. Esses dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, 
em Brasília e fazem parte da 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde (PNDS). 

 O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com apoio do 
Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. Entre 1996, quando a PNDS 
anterior foi feita, e esta última, com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. 
Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas pré-natal, e a desnutrição aguda 
das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a métodos anticoncepcionais e 
medicamentos, além de tratamento em hospitais. “No geral são boas notícias que seguem 
o que temos visto no nosso dia-a-dia”, diz a fundadora e atual coordenadora internacional 
da Pastoral da Criança, Zilda Arns. 

 Saiba maisConfira a queda no porcentual de desnutrição infantil no Brasil por região 

 Segundo ela, além da melhoria nos serviços de saúde, devido à universalização do SUS, 
e na ampliação da rede de saneamento básico, a educação das mães é um fator 
fundamental para a redução dos índices. “Quanto maior o grau de escolaridade, menores 
as taxas de mortalidade e desnutrição.” 

 O quadro descrito por Zilda é evidenciado pela pesquisa. Segundo o estudo, 10% das 
mulheres brasileiras – cerca de 10 milhões de pessoas – têm dificuldades de cuidar de si 
e de seus filhos e até mesmo ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm 
escolaridade básica. E o próprio governo não sabe como chegar até esse grupo, que tem 
dificuldade para ler uma cartilha educativa ou, muitas vezes, não entende o que o médico 
do posto de saúde está tentando explicar. 

 Esse grupo de pessoas acaba transmitindo seus problemas para seus filhos: 20% dos 
filhos nascidos vivos de mulheres sem estudo morrem antes de completar um ano. Na 
faixa superior de escolaridade, com 12 anos ou mais de estudo, a mortalidade dos bebês 
é praticamente zero. 

 O aumento do número de mulheres com sobrepeso e obesas e a explosão de partos por 
cesariana revelados na pesquisa também preocupam os especialistas. Em 1996, 34,2% 
das mulheres brasileiras tinham excesso de peso. Dez anos depois, esse porcentual foi 
elevado para 43%, resultando num aumento de 25% no período. No caso da obesidade, o 
crescimento foi maior: 64% em dez anos. O aumento médio da renda do brasileiro nos 
últimos não se traduziu, nesse caso, em alimentação melhor. “O brasileiro continua se 
alimentando mal e errado”, explica. 

 Entre as brasileiras com maior instrução, com acesso a planos privados de saúde houve 
uma explosão no número de cesarianas. Na saúde privada, os partos por cesarianas 
bateram em 81% em 2005. “A cesariana não representa um risco efetivo para o feto mas 
pode trazer várias complicações para a mãe como o risco de infecção por exemplo. A 



classe médica não está fazendo a avaliação correta de quais casos precisam e quais não 
precisam passar por cesarianas”, diz o presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria, 
Aristides Cruz. 

  
 
 

Estudo constata que acesso a pré-natal cresceu em áreas rurais e 
urbanas 

Gazeta do Povo - Online/PR 
03 de julho de 2008 

 

 

 O percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-natal  caiu na zona rural  
de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana , de 8,6% para 0,8% no 
mesmo período. Esse foi um dos avanços constatados pela Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006) , financiada pelo Ministério da Saúde, divulgada 
nesta quinta-feira (3). O índice nacional ficou em 1,3% de mulheres grávidas que não 
realizaram nenhuma consulta. No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo 
menos seis consultas pré-natais, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde . A 
região com resultado mais insatisfatório foi o Norte, com 61% dos casos. A região 
também registrou o maior índice de grávidas que não foi submetida a nenhuma consulta: 
3,9%. 

 Temos que dar continuidade s estratégias [de estímulo ao pré-natal] para que esse 
aumento se dê de forma eqüitativa também nas regiões Norte e Nordeste. Essa é 
inclusive, umas das metas do [programa] Mais Saúde, apontou o ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. 

 Saiba mais Ministério da Saúde libera R$ 6,4 milhões para ações voltadas a ribeirinhos 
Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos Pesquisa 
confirma aumento do percentual de cesarianas 

  
 
 
 
 

Pesquisa confirma aumento do percentual de cesarianas 
Gazeta do Povo - Online/PR 

03 de julho de 2008 

 

 

 Entre 1996 e 2006, o percentual de cesarianas  realizadas no país passou de 36,4% 
para 44% do total de partos realizados, tanto no sistema público quanto no particular. 
Esse é um dos dados obtidos pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 
Criança e da Mulher (PNDS) , divulgada nesta quinta-feira (3). 

 Os números confirmam o aumento do número de partos cirúrgicos em todo o país e são 
ainda mais altos nas Regiões Sudeste (52%) e Sul (51%), entre as mulheres brancas 
(49%) e com mais de 35 anos de idade (61%). De acordo com a pesquisa, que ouviu 15 
mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) entre novembro de 2006 e maio de 2007, entre 
as mulheres com mais de 12 anos de estudo e as que utilizam o sistema de saúde 



privado ou suplementar os percentuais alcançaram 83% e 81%, respectivamente. 

 Saiba mais Ministério da Saúde libera R$ 6,4 milhões para ações voltadas a ribeirinhos 
Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 

  
 
 
 
 
País vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade antes 

de 2015, afirma Lula 
Gazeta do Povo - Online/PR 

07 de julho de 2008 

 

 

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva  afirmou nesta segunda-feira que o Brasil vai 
atingir as Metas do Milênio  estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU)  
no que diz respeito desnutrição e mortalidade infantil  antes de 2015. 

 Lula elogiou ainda os índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional 
de Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006) , financiada pelo Ministério da Saúde. 

 O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%." 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso água tratada e ao saneamento, além da 
ampliação do acesso saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito moradia, educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso ao 
lazer, cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo. 

  
 
 
 
 
Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 

Gazeta do Povo - Online/PR 
03 de julho de 2008 

 

 



 Em dez anos, mais mulheres  decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS),  
divulgada nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS  foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope ), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras.  Fecundidade  

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 anos. Em 2006, 
essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos 
também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente.  Acesso a contraceptivos  

 A PNDS aponta que a distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou nos 
últimos dez anos. Nesse período, o percentual de mulheres que recorreram ao SUS para 
adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 7,8% para 21,3%. 

 A informação sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 
5.056 bebês nascidos vivos. Dentre as 5.041 gestações para as quais esta informação foi 
obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior 
percentual encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no Sudeste (0,2%). 

 No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor 
situação foi registrada na Região Sudeste (84,7%) e a mais insatisfatória na Região Norte 
(61%). 

 Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, 
tanto na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta (0,8% no meio 
urbano e 3,6% no meio rural), quanto na realização de pelo menos seis consultas (80% e 
66%, respectivamente).  Mercado de trabalho  

 No que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho, com exceção das 
menores de 20 anos, mais de 75% delas já haviam tido algum tipo de trabalho. No 
entanto, para o total do país, apenas 54,2% das mulheres em idade reprodutiva 
declararam estar trabalhando no momento da entrevista. 

 O baixo nível de formalização do trabalho também é um problema enfrentado pelas 
mulheres, já que apenas 34,5% de todas as mulheres que trabalhavam na época da 
entrevista ou tinham trabalhado nos 12 meses anteriores à pesquisa tinham registro em 
carteira assinada. 

 As mulheres menos escolarizadas foram as que, em maior proporção, nunca trabalharam 



ou não trabalharam no ano de referência; apresentaram uma menor proporção dentre as 
que estavam trabalhando no momento da pesquisa e as que apresentam o menor 
percentual de trabalho com carteira assinada.  Saúde da criança  

 Entre 1996 e 2006, a mortalidade infantil no Brasil caiu 44% (de 39 para 22 por mil 
nascidos vivos). Atualmente (2008), a taxa brasileira é de 21,2 por mil nascidos vivos. De 
acordo com um estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde, o Brasil deve atingir 
a taxa de 14,4 até 2012. 

 Outro aspecto importante da saúde da criança é o aleitamento materno. Apesar de 96,4% 
de todas as mães afirmarem que as crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a 
exclusividade desse alimento em bebês com até seis meses de vida alcança apenas 40% 
das crianças. 

 Pela primeira vez, a PNDS pesquisou os acidentes com crianças, responsáveis pela 
morte e também por traumatismos não fatais que deixaram seqüelas. Nos dados 
coletados, 48% das crianças entrevistadas sofreram algum tipo de acidente no ano 
anterior à pesquisa, sendo predominante a faixa etária de 1 a 2 anos. Os acidentes mais 
freqüentes foram as quedas (81%), as queimaduras (10%), o choque elétrico (9%) e as 
mordidas de animais (8%). 

  
 
 
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas e diabetes em 
mulheres em idade fértil 

Gazeta do Povo - Online/PR 
03 de julho de 2008 

 

 

 Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil  correm o risco de 
desenvolverem doenças cardiovasculares  e/ou diabetes , segundo a Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) . 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS)  considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator 
de risco para essas doenças. 

 Saiba mais Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 
Pesquisa confirma aumento do percentual de cesarianas Estudo constata que acesso a 
pré-natal cresceu em áreas rurais e urbanas Municípios recebem 30 mil doses da vacina 
antitetânica nesta sexta Partos em casa são cada vez mais raros no Brasil, aponta estudo 

  
 
 
 
 

SUS garante 38% do acesso das mulheres a medicamentos 
Gazeta do Sul - Últimas Notícias/RS 

04 de julho de 2008 

 



 O acesso das mulheres em idade fértil a medicamentos para as doenças que mais as 
atingem ainda é feito mais por farmácias comerciais do que pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS), divulgada ontem (3). 

 Essas mulheres são atingidas principalmente por anemia, artrite/reumatismo, 
vaginite/vulvo vaginite, depressão/ansiedade/insônia, bronquite/asma, diabetes e 
hipertensão. 

 O SUS é responsável, em média, por 38,1% do acesso dessas mulheres a 
medicamentos. Já a rede comercial de farmácias responde por 52,7% da cobertura de 
remédios, em média. 

 Apesar de reconhecer o que chamou de “problemas eventuais”, o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, afirmou que nos últimos anos “houve um aumento robusto no 
acesso a medicamentos”, principalmente aos contraceptivos. 

 Segundo Temporão, a venda de medicamentos anticoncepcionais nas farmácias 
populares – com subsídios de até 90% – garantiu o acesso de 250 mil mulheres aos 
contraceptivos. Entre 1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS para 
adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 “Estamos no caminho certo, as políticas de saúde só não se ampliam mais porque 
perdemos a CPMF [Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira] em 
dezembro”, apontou. 

 Apesar de a falta completa de acesso a medicamentos ser baixa – SUS e farmácias 
comerciais oferecem de 89,4% a 95,8% dos medicamentos para essas doenças – as 
mulheres que não se tratam justificam, geralmente, que não o fazem por falta do remédio 
no SUS. 

 As informações são da Agência Brasil 

   

  
 
 
 
 
Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 
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 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope buscar), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 



anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

  Fecundidade  

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 anos. Em 2006, 
essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos 
também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente. 

 As informações são do site G1 
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 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 
                                                                           

  Fecundidade 

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 anos. Em 2006, 
essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos 
também subiu, passando de 3% para 5,8%. 



 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente.                          

  Acesso a contraceptivos 

 A PNDS aponta que a distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou nos 
últimos dez anos. Nesse período, o percentual de mulheres que recorreram ao SUS para 
adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 7,8% para 21,3%. 

 A informação sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 
5.056 bebês nascidos vivos. Dentre as 5.041 gestações para as quais esta informação foi 
obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior 
percentual encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no Sudeste (0,2%). 

 No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor 
situação foi registrada na Região Sudeste (84,7%) e a mais insatisfatória na Região Norte 
(61%). 

 Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, 
tanto na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta (0,8% no meio 
urbano e 3,6% no meio rural), quanto na realização de pelo menos seis consultas (80% e 
66%, respectivamente).                  

  Mercado de trabalho 

 No que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho, com exceção das 
menores de 20 anos, mais de 75% delas já haviam tido algum tipo de trabalho. No 
entanto, para o total do país, apenas 54,2% das mulheres em idade reprodutiva 
declararam estar trabalhando no momento da entrevista. 

 O baixo nível de formalização do trabalho também é um problema enfrentado pelas 
mulheres, já que apenas 34,5% de todas as mulheres que trabalhavam na época da 
entrevista ou tinham trabalhado nos 12 meses anteriores à pesquisa tinham registro em 
carteira assinada. 

 As mulheres menos escolarizadas foram as que, em maior proporção, nunca trabalharam 
ou não trabalharam no ano de referência; apresentaram uma menor proporção dentre as 
que estavam trabalhando no momento da pesquisa e as que apresentam o menor 
percentual de trabalho com carteira assinada.                                  

  Saúde da criança 

 Entre 1996 e 2006, a mortalidade infantil no Brasil caiu 44% (de 39 para 22 por mil 
nascidos vivos). Atualmente (2008), a taxa brasileira é de 21,2 por mil nascidos vivos. De 
acordo com um estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde, o Brasil deve atingir 
a taxa de 14,4 até 2012. 

 Outro aspecto importante da saúde da criança é o aleitamento materno. Apesar de 96,4% 
de todas as mães afirmarem que as crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a 
exclusividade desse alimento em bebês com até seis meses de vida alcança apenas 40% 
das crianças. 

 Pela primeira vez, a PNDS pesquisou os acidentes com crianças, responsáveis pela 
morte e também por traumatismos não fatais que deixaram seqüelas. Nos dados 
coletados, 48% das crianças entrevistadas sofreram algum tipo de acidente no ano 
anterior à pesquisa, sendo predominante a faixa etária de 1 a 2 anos. Os acidentes mais 
freqüentes foram as quedas (81%), as queimaduras (10%), o choque elétrico (9%) e as 



mordidas de animais (8%). 

  
 
 
 

PNDS: Brasileira inicia vida sexual mais cedo, tem mais acesso a 
contraceptivos e menos filhos 
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 BRASÍLIA - Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira mostra que, em dez anos, mais 
mulheres brasileiras decidiram iniciar a vida sexual mais cedo e, por ter mais acesso a 
métodos contraceptivos, passaram também a ter menos filhos. A  Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde de 2006 (PNDS) foi financiada pelo Ministério da Saúde e realizada 
com 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre 
novembro de 2006 e maio de 2007. 

 Os dados mostram que o excesso de peso e a obesidade cresceram entre as mulheres 
brasileiras. Em 1996, 34,2% delas tinham excesso de peso. Dez anos depois, esse 
percentual foi elevado para 43%, resultando num aumento de 25% no período. No caso 
da obesidade, o crescimento foi maior: 64% em dez anos. Mulheres obesas 
representavam 9,7% da população em idade fértil, em 1996. Em 2006, esse percentual 
aumentou para 16%. A coordenadora de Alimentação e Nutrição enfatiza que o aumento 
do excesso de peso e da obesidade é preocupante. 

 -São resultados que mostram a necessidade urgente de uma alimentação saudável 
associada à atividade física para reverter este quadro - defende. 

 "  São resultados que mostram a necessidade urgente de uma alimentação saudável 
associada à atividade física  " Quando mais estudo, menor o percentual de excesso 
de peso  

 Ainda de acordo com a pesquisa, quanto maior o tempo de estudo, menor é o percentual 
de brasileiras com excesso de peso e circunferência da cintura acima de 80cm. A 
circunferência da cintura, segundo a OMS, também indica o estado nutricional de adultos, 
pois está associada a doenças crônicas, entre elas, cardiovasculares e diabetes. Há risco 
se está acima de 80cm em mulheres. Quando ultrapassa 88cm, o risco é muito elevado. A 
PNDS revela que 52,3% das mulheres estão com 80 cm ou mais. E entre aquelas com 
mais de 88 cm, o percentual é de 29,8%. 

 Ainda na quarta-feira, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão,  adiantou alguns 
dados da pesquisa , como o aumento da obesidade e do número de cesarianas nos 
últimos dez anos. Nas regiões Sudeste e Sul estão as maiores taxas apuradas de 
cesarianas em 2006: 52% e 51%, respectivamente. No sistema de saúde privado ou 
suplementar, esse percentual alcançou 81% em 2006. 

 Por outro lado, segundo a pesquisa, houve um salto importante no percentual de 
mulheres que passaram a realizar a primeira consulta pré-natal nos três primeiros meses 
de gestação. O percentual saltou de 66% para 82,5% das gestantes. Na região Nordeste, 
o aumento na realização de consultas pré-natal pelas mulheres foi o mais expressivo: 
mais de 97% das mulheres em 2006, contra 74% em 1996 

 Em 2006, 32,6% das mulheres tinham iniciado vida sexual aos 15  

 O levantamento revela que em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a 
primeira relação aos 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das 



mulheres. Ao mesmo tempo, o total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam 
virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. Entre as mulheres com idades de 
45 a 49 anos que nunca tiveram relação sexual, o índice atingiu 0,8% em 2006, contra 
3,6% em 1996. 

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade para o primeiro filho era de 22,4 anos, enquanto que, em 2006, 
passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos também subiu, 
passando de 3% para 5,8%. 

 Média de filhos cai de 2,5 para 1,8 por mulher em dez anos  

 A pesquisa revela ainda que a média de filhos por mulher brasileira saiu de 2,5 para 1,8 
entre 1996 e 2006. No mesmo período, o percentual de mulheres que utilizam o SUS 
como fonte de acesso a pílulas anticoncepcionais praticamente triplicou. Entre 1996 e 
2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS para adquirir contraceptivos saltou 
de 7,8% para 21,3%. Em 2006, para 25,1% das mulheres, o SUS foi apontado como a 
principal fonte para obtenção de preservativos masculinos. 

 A ampliação do acesso a métodos contraceptivos levou à queda do número de cirurgias 
de esterilização em mulheres (de 27,3% para 21,8% no período em questão). A maioria 
desses procedimentos é realizada no Sistema Único de Saúde, onde também houve 
queda - em 1996, 70,9% dessas cirurgias eram realizadas na rede pública. Dez anos 
depois, o percentual caiu para 63,6%. 

 Ao mesmo tempo, participação dos homens na anticoncepção, com a esterilização 
masculina, dobrou nesses dez anos, passando de 1,6% para 3,3%. O uso do preservativo 
e a esterilização masculina são maiores no grupo de mulheres com mais de 12 anos de 
estudo. Nesta faixa, 11% apontam a esterilização como método contraceptivo, e 16%, o 
uso do preservativo. Em mulheres sem estudo, esses percentuais são de 0,4% e 6,6%, 
respectivamente. 

 Também é crescente o número de gestantes que recebem acompanhamento médico 
durante a gestação, na hora do parto e na prevenção e atenção à saúde dos filhos. 

  
 
 
 

Na forma crônica, desnutrição infantil caiu 74% no Nordeste, em dez 
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 BRASÍLIA - O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, divulgou nesta quinta-feira 
estudo que mostra que o país conseguiu reduzir em 46%, em dez anos, a desnutrição 
infantil crônica, calculada a partir do percentual de crianças que deixaram de crescer por 
falta de alimentação adequada. Na Região Nordeste, a redução chegou a 74%. No 
mesmo período, a taxa de mortalidade infantil caiu 43,5% no país.  (Temporão comemora 
resultados: 'Nós temos que soltar foguetes, sair daqui cantando') 

 A  Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 (PNDS) financiada pelo Ministério 
da Saúde e realizada com 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 Segundo o estudo, a parcela de crianças de até 5 anos que sofrem de desnutrição 



crônica caiu de 13% para 7%. O índice leva em conta o déficit de altura em relação à 
idade. Entre as crianças nordestinas, a taxa de desnutrição diminuiu de 22% para 5,7%. O 
número de crianças com excesso de peso variou pouco, e ficou em 6,6%.  (Confira alguns 
números da pesquisa) 

 Temporão disse que o resultado deve ser comemorado, e atribuiu parte da evolução aos 
programas de transferência de renda do governo federal, como o Bolsa Família: 

 - A desnutrição se reduziu drasticamente. É evidente que há um impacto das políticas de 
transferência de renda, como o Bolsa Família, e da ampliação do emprego e da renda 
média. O que a pesquisa mostra é que o padrão alimentar melhorou, o consumo de 
alimentos foi ampliado. 

 A taxa de desnutrição infantil aguda, que pode levar à morte, caiu 13% no mesmo 
período. Na pesquisa anterior, 2,3% das crianças apresentavam déficit de peso em 
relação à altura. Em 2006, o índice baixou para 2%. Para Carlos Augusto Monteiro, 
professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e um dos autores do estudo, já se 
pode dizer que o país conseguiu eliminar a calamidade: 

 - Esse problema no Brasil já era pequeno. A PNDS mostra que ele sumiu. Hoje, a relação 
peso/altura das crianças brasileiras é a mesma da dos Estados Unidos e de outros 
países. 

 Mortalidade infantil também cai muito  

 A mortalidade infantil registrou outra queda expressiva, de 39 por mil nascidos vivos para 
22 por mil nascidos vivos. Nesse ritmo, os pesquisadores estimam que o país conseguirá 
atingir a Meta do Milênio para superar o problema até 2012, três anos antes do prazo 
fixado pelas Nações Unidas. Os especialistas atribuem o avanço ao uso do soro caseiro, 
ao aumento do aleitamento materno e às melhoras na alimentação e no saneamento. 

 A pesquisa registrou a insatisfação das mães com a falta de dinheiro para comprar 
comida: 37,5% afirmaram não ter acesso a alimentação em quantidade e qualidade 
suficiente para suas famílias. No Nordeste, esse número salta para 54,6%. O estudo 
mostra que 4,7% dos domicílios passaram por alguma situação de fome, classificada 
como insegurança alimentar grave, nos três meses anteriores à pesquisa. No Norte, essa 
taxa é de 13,3%. 

 Após cruzar dados do estudo, Monteiro apresentou números, não incluídos no relatório 
final, que mostram que a queda da desnutrição infantil estaria ligada ao aumento da 
escolaridade das mães (24,6%), à elevação do poder aquisitivo das famílias (22,5%), à 
melhora nos programas de assistência à saúde (10,4%) e à expansão da rede de 
saneamento (5,8%). Ele disse não ter encontrado uma justificativa única para 36,7% dos 
casos, mas afirmou que, entre esses fatores, está a redução da taxa de natalidade. 
Segundo o professor da USP, não é possível medir o impacto dos programas de 
transferência de renda, que influem em mais de uma variável da evolução. 

 Realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e financiada pelo 
governo federal, a PNDS ouviu 15 mil mulheres em idade fértil, entre 15 e 49 mil anos, e 
pesquisou a situação de saúde de 5 mil crianças de até 5 anos. 

 Pastoral atribui redução da desnutrição à maior escolaridade das mães  

 A redução da desnutrição revelada pela pesquisa já vinha sendo constatada pela 
Pastoral da Criança, segundo a médica Zilda Arns, fundadora e coordenadora 
internacional do organismo. Para a especialista, a redução da desnutrição está 
diretamente ligada à maior escolaridade da mãe. 

 - Quando percebemos isso, passamos a alfabetizar as mães e as líderes comunitárias 
ligadas ao trabalho da Pastoral. A mãe com maior escolaridade se mobiliza mais e 



consegue criar melhor seus filhos - disse Zilda Arns. 

 A Pastoral, que atende 1,9 milhão de crianças e 100 mil gestantes em 43 mil 
comunidades pobres de 456 municípios brasileiros, tem dados estatísticos sobre a 
importância da escolaridade das mães: a taxa de mortalidade infantil é de 93 por mil 
bebês vivos quando a mãe tem até um ano de escola; o número cai para 70 casos por mil 
quando a escolaridade é de um a três anos; e para 28 por mil quando a mãe tem mais de 
três anos de escola. 

 Um dos criadores do Fome Zero, o professor Walter Belik, da Unicamp, atribui as 
melhorias à massificação dos programas de transferência de renda do governo federal. 
Segundo ele, os programas do governo anterior, do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, chegavam a dois milhões de famílias, enquanto o Bolsa Família beneficia hoje 
11,8 milhões de famílias com uma renda média de R$ 100. 

 - O Brasil precisava de soluções mais pesadas. E o governo conseguiu massificar os 
programas sociais, principalmente de transferência de renda - disse. 

 Para Belik, outros fatores também foram fundamentais para a redução da desnutrição 
infantil, como a estabilidade econômica, o crescimento da economia e a valorização do 
salário mínimo. Ele cita até programas implantados nos anos 70/80, como a 
aposentadoria para trabalhadores rurais. O professor alerta, porém, para a necessidade 
de se cuidar também da infra-estrutura, já que o PNAD de 2006 informa que 28% dos 
domicílios do país não têm água potável e que em 19% o esgoto fica a céu aberto. 

 Leite doado para sobreviver a várias internações  

 A lembrança do tempo em que a única refeição do dia era o aruá, um caramujo, ainda é 
forte para a empregada doméstica Célia Alves Barbosa da Silva, de 38 anos. Dos seus 
dez irmãos, seis morreram por desnutrição. Ela lembra que só fazia três refeições diárias 
quando a mãe arranjava emprego nos engenhos do interior da Paraíba. Do contrário, a 
única alternativa era mesmo o aruá, encontrado em riachos e córregos da Zona da Mata e 
catado pelos cortadores de cana durante o período de entressafra açucareira. 

 - Quando ela (a mãe) limpava roça ou cortava cana, a coisa melhorava. Mesmo assim, a 
ração era muito limitada. De manhã era só fubá. No almoço, ela cozinhava tudo junto, 
feijão e macarrão. Carne, nem pensar. De noite, era aquele mel preto de engenho com 
farinha. Mas isso já era considerado um luxo. Lembro que eu e meu irmão íamos à 
padaria mendigar pedaços de pão, e eles eram tão duros que doíam se a gente jogasse 
na cabeça de uma pessoa. Mas comíamos mesmo assim. 

 Aos 7 anos, Célia começou a trabalhar como babá em troca de roupas usadas e pratos 
de comida. Foi para Recife em busca de um ganho maior, mas, aos 15 anos, teve o 
primeiro filho e, aos 18, o segundo, uma menina. Ela conta que as duas crianças eram 
desnutridas. A menina foi internada diversas vezes, e Célia pensou que, como seus 
irmãos, eles morreriam por inanição. Mas a filha sobreviveu às internações, alimentando-
se, muitas vezes, com leite doado. 

 - A gente trabalhava em casa de família, mas era sem carteira assinada nem salário 
mínimo. Eu não tinha nem dinheiro para comprar leite. Com 1 ano, Mariana era tão magra 
e fraca que nem conseguia ficar em pé. 

 Analfabeta, ganhando R$ 520 mensais, além de alimentação e recolhimento do INSS 
sem desconto no seu salário, Célia cria dois netos e os três filhos de uma irmã que tem 
problemas psicológicos. Seu companheiro é pedreiro e, embora não tenha carteira 
assinada, nunca lhe falta serviço. 

 Mais mulheres decidem iniciar vida sexual mais cedo  

 A pesquisa mostra ainda que, em dez anos, mais mulheres brasileiras decidiram iniciar a 



vida sexual mais cedo e, por ter mais acesso a métodos contraceptivos, passaram 
também a ter menos filhos. A pesquisa mostrou também que cresceu no período o acesso 
aos serviços de saúde, assistência médico-hospitalar, medicamentos e métodos 
contraceptivos. 

 Por outro lado, os dados mostram que o excesso de peso e a obesidade cresceram entre 
as mulheres brasileiras. Em 1996, 34,2% delas tinham excesso de peso. Dez anos 
depois, esse percentual foi elevado para 43%, resultando num aumento de 25% no 
período. No caso da obesidade, o crescimento foi maior: 64% em dez anos. Mulheres 
obesas representavam 9,7% da população em idade fértil, em 1996. Em 2006, esse 
percentual aumentou para 16%. 

 Para Temporão, os resultados mostram que as políticas públicas para o setor têm 
evoluído no país. Em tom de desabafo, ele reclamou de críticas que na sua avaliação 
seriam ideológicas e direcionadas contra o governo. Ainda na quarta-feira, o ministro 
adiantou alguns dados da pesquisa , como o aumento da obesidade e do número de 
cesarianas nos últimos dez anos. 

  
 
 

 
 
 
Temporão comemora resultados: 'Nós temos que soltar foguetes, sair 
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 BRASÍLIA - Animado com os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
(PNDS), o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que gostaria de soltar 
foguetes e sair cantando para comemorar a melhora dos indicadores de saúde no país. 

 Alguns tons acima do adotado pelos pesquisadores responsáveis pelo estudo, ele 
aproveitou o anúncio dos números positivos para mandar recados aos críticos, exaltar as 
políticas de transferência de renda do governo federal e até reclamar do fim da CPMF, 
extinta há mais de seis meses por votação no Congresso. 

 Perguntado sobre estatísticas que ainda preocupam, como 13,3% de famílias da Região 
Norte que vivem em situação de insegurança alimentar grave, Temporão disse que ficaria 
"muito desapontado" se os jornalistas dessem mais destaque aos problemas que ainda 
não foram resolvidos do que aos avanços mostrados na pesquisa: 

 - Estamos no caminho correto. Nós temos que soltar foguetes, sair daqui cantando. 

 Em tom de desabafo, o ministro abriu a solenidade, realizada no auditório de um dos 
hotéis mais luxuosos de Brasília, com um recado aos críticos. Sem dizer a quem se 
referia, ele disse ser alvo de ataques irresponsáveis e movidos por questões ideológicas: 

 - Esses dados são uma contundente resposta às afirmações, muitas vezes 
irresponsáveis, de que a política de saúde não melhorou, de que a saúde brasileira é um 
caos. 

 Ministro insiste na volta do imposto do cheque  

 Ao explicar os motivos da redução dos índices de desnutrição infantil, Temporão exaltou 
o crescimento econômico e reclamou do fim da CPMF, no momento em que o Senado se 
prepara para votar a recriação do imposto da saúde com o novo nome de Contribuição 



Social para a Saúde (CSS). 

 - Estamos no caminho correto. Há as políticas de transferência de renda. O país cresce, 
o emprego aumenta, o salário aumenta, o grau de escolaridade aumenta, a oferta de 
saneamento ambiental aumenta. A política de saúde se amplia, e só não se ampliou mais 
porque nós perdemos a CPMF em dezembro - disse o ministro. 

  
 
 
 

Temporão diz que resultado da pesquisa comprova melhoria no setor 
de saúde 
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 BRASÍLIA - O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou nesta quinta-feira que 
a redução dos índices de desnutrição infantil e outros resultados da Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS), mostram que as políticas públicas para o setor têm evoluído 
no país. Em tom de desabafo, ele reclamou de críticas que na sua avaliação seriam 
ideológicas e direcionadas contra o governo. 

 - Esses dados são uma contundente resposta as afirmações, muitas vezes 
irresponsáveis, de que a política de saúde não melhorou e de que a saúde brasileira é um 
caos. 

 O ministro disse também que os resultados da pesquisa são muito animadores, apesar 
de ter feito ressalvas pontuais ao aumento da obesidade entre os jovens e a ao índice de 
insegurança alimentar na região Norte. 

 - A política de saúde ampliou, e só não se ampliou mais porque nos perdemos a CPMF. 
Estamos no caminho correto, nós temos que soltar foguetes e sair daqui cantando. 

  
 
 

 
 
 

Obesidade aumenta 25% entre as mulheres brasileiras, diz pesquisa 
Globo Online/RJ 
03 de julho de 2008 

 

 BRASÍLIA - Dados revelados pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 
(PNDS), financiada pelo Ministério da Saúde, mostram que o excesso de peso e a 
obesidade cresceram entre as mulheres brasileiras. Em 1996, 34,2% delas tinham 
excesso de peso. Dez anos depois, esse percentual foi elevado para 43%, resultando 
num aumento de 25% no período. No caso da obesidade, o crescimento foi maior: 64% 
em dez anos. Mulheres obesas representavam 9,7% da população em idade fértil, em 
1996. Em 2006, esse percentual aumentou para 16%. 

 A coordenadora de Alimentação e Nutrição enfatiza que o aumento do excesso de peso e 
da obesidade é preocupante. 

 -São resultados que mostram a necessidade urgente de uma alimentação saudável 



associada à atividade física para reverter este quadro - defende. 

 De acordo com a pesquisa, quanto maior o tempo de estudo, menor é o percentual de 
brasileiras com excesso de peso e circunferência da cintura acima de 80cm. A 
circunferência da cintura, segundo a OMS, também indica o estado nutricional de adultos, 
pois está associada a doenças crônicas, entre elas, cardiovasculares e diabetes. Há risco 
se está acima de 80cm em mulheres. Quando ultrapassa 88cm, o risco é muito elevado. A 
PNDS revela que 52,3% das mulheres estão com 80 cm ou mais. E entre aquelas com 
mais de 88 cm, o percentual é de 29,8%. 

  
 
 
 

PNDS: Média de filhos caiu nos últimos 10 anos, diz pesquisa 
Globo Online/RJ 
03 de julho de 2008 

 

 

 BRASÍLIA - A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 (PNDS), divulgada 
nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, revela que a média de filhos por mulher 
brasileira caiu de 2,5 para 1,8 entre 1996 e 2006. No mesmo período, o percentual de 
mulheres que utilizam o SUS como fonte de acesso a pílulas anticoncepcionais 
praticamente triplicou. Também é crescente o número de gestantes que recebem 
acompanhamento médico durante a gestação, na hora do parto e na prevenção e atenção 
à saúde dos filhos. 

 Esses são alguns dos dados revelados pela pesquisa realizada com 15 mil mulheres em 
idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro de 2006 e 
maio de 2007. 

 De acordo com o ministério, os resultados permitem uma importante análise comparativa 
entre 1996 - ano da última PNDS - e 2006 e revela que, em dez anos, as políticas 
públicas voltadas à saúde da mulher e da criança consolidaram o Sistema Único de 
Saúde. 

  
 
 
 

Lula pede produtividade na agricultura familiar 
Hoje em Dia/MG 
08 de julho de 2008 

 

BRASÍLIA - O presidente Lula afirmou ontem que a ‘palavra de ordem é produtividade‘ e 
avaliou que o maior destaque do Plano Safra Mais Alimentos 2008, anunciado na semana 
passada, é o programa de financiamento de máquinas voltado aos agricultores familiares. 
‘Fizemos um programa de financiamento de R$ 25 bilhões até 2010 para financiar 60 mil 
tratores e outros implementos agrícolas para a agricultura familiar. Eles (os agricultores) 
vão pagar em dez anos, com carência de três anos, juros de 2%, em uma perspectiva de 
dobrar a produção agrícola na agricultura familiar.‘ 

 Em seu programa semanal ‘Café com o Presidente‘, Lula avaliou que o Governo quer 
tratar o momento de ‘inflação do alimento‘ como uma oportunidade para que o país dê 



‘um salto de qualidade‘. ‘Nós temos terra, agricultores, tecnologia, água, sol. O que 
precisávamos era financiamento e nós acabamos de fazer o mais importante programa de 
financiamento da agricultura e, ao mesmo tempo, o mais importante programa de 
financiamento de máquinas e implementos agrícolas para os trabalhadores rurais da 
agricultura familiar.‘ 

 O presidente elogiou o desempenho da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) e afirmou que a instituição é a ‘mais importante do mundo‘ no quesito 
agricultura tropical. Segundo Lula, o objetivo do Governo é formar ‘um braço‘ da Embrapa 
para fortalecer a agricultura familiar. Além disso, Lula salientou a necessidade de o 
mercado fornecer aos produtores familiares o maquinário. ‘Vamos fazer um esforço para 
que a indústria possa produzir todas as máquinas que eles (os agricultores) quiserem 
comprar e para que a gente possa, com esse programa, levar para a agricultura familiar a 
tecnologia que a agricultura empresarial já tem.‘ 

 Presidente garante metas do milênio 

 BRASÍLIA - O presidente Lula afirmou ontem que o Brasil vai atingir as Metas do Milênio - 
estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que diz respeito à 
desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os índices 
divulgados na última quinta-feira na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2006 
(PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 «O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%.» 

 Em seu programa semanal «Café com o Presidente», Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 «Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo.» 

  
 
 

 
 
 

Cai o impacto da pobreza sobre saúde de crianças 
Hoje em Dia - últimas notícias/MG 

04 de julho de 2008 

 

 

 BRASÍLIA - Estudo divulgado ontem pelo Ministério da Saúde mostra que o país 



conseguiu reduzir quase à metade, em dez anos, os principais índices que medem o 
impacto da pobreza sobre a saúde das crianças. A desnutrição infantil crônica, calculada 
a partir do percentual de crianças que deixaram de crescer por falta de alimentação 
adequada, era 46% menor em 2006 do que na edição anterior da Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 1996. 

 Na Região Nordeste, a redução chegou a 74%. No mesmo período, a taxa de 
mortalidade infantil caiu 43,5% no país. Segundo o estudo, a parcela de crianças de até 5 
anos que sofrem de desnutrição crônica caiu de 13% para 7%. O índice leva em conta o 
déficit de altura em relação à idade. Entre as crianças nordestinas, a taxa de desnutrição 
diminuiu de 22% para 5,7%. O número de crianças com excesso de peso variou pouco, e 
ficou em 6,6%. 

 O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que o resultado deve ser 
comemorado, e atribuiu parte da evolução aos programas de transferência de renda do 
Governo federal, como o Bolsa Família: «A desnutrição se reduziu drasticamente. É 
evidente que há um impacto das políticas de transferência de renda, como o Bolsa 
Família, e da ampliação do emprego e da renda média. O que a pesquisa mostra é que o 
padrão alimentar melhorou, o consumo de alimentos foi ampliado. A taxa de desnutrição 
infantil aguda, que pode levar à morte, caiu 13% no mesmo período. 

 Na pesquisa anterior, 2,3% das crianças apresentavam déficit de peso em relação à 
altura. Em 2006, o índice baixou para 2%. Para Carlos Augusto Monteiro, professor da 
Faculdade de Saúde Pública da USP e um dos autores do estudo, já se pode dizer que o 
país conseguiu eliminar a calamidade: «Esse problema no Brasil já era pequeno. A PNDS 
mostra que ele sumiu.» Hoje, a relação peso/altura das crianças brasileiras é a mesma da 
dos Estados Unidos e de outros países. 

 A mortalidade infantil registrou outra queda expressiva, de 39 por mil nascidos vivos para 
22 por mil nascidos vivos. Nesse ritmo, os pesquisadores estimam que o país conseguirá 
atingir a Meta do Milênio para superar o problema até 2012, três anos antes do prazo 
fixado pelas Nações Unidas. Os especialistas atribuem o avanço ao uso do soro caseiro, 
ao aumento do aleitamento materno e às melhoras na alimentação e no saneamento. 

 A pesquisa registrou a insatisfação das mães com a falta de dinheiro para comprar 
comida: 37,5% afirmaram não ter acesso a alimentação em quantidade e qualidade 
suficiente para suas famílias. No Nordeste, esse número salta para 54,6%. O estudo 
mostra que 4,7% dos domicílios passaram por alguma situação de fome, classificada 
como insegurança alimentar grave, nos três meses anteriores à pesquisa. No Norte, essa 
taxa é de 13,3%. 

 Após cruzar dados do estudo, Monteiro apresentou números, não incluídos no relatório 
final, que mostram que a queda da desnutrição infantil estaria ligada ao aumento da 
escolaridade das mães (24,6%), à elevação do poder aquisitivo das famílias (22,5%), à 
melhora nos programas de assistência à saúde (10,4%) e à expansão da rede de 
saneamento (5,8%). Ele disse não ter encontrado uma justificativa única para 36,7% dos 
casos, mas afirmou que, entre esses fatores, está a redução da taxa de natalidade. 

 Segundo o professor da USP, não é possível medir o impacto dos programas de 
transferência de renda, que influem em mais de uma variável da evolução. 

 Realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e financiada pelo 
Governo federal, a PNDS ouviu 15 mil mulheres em idade fértil, entre 15 e 49 mil anos, e 
pesquisou a situação de saúde de 5 mil crianças de até 5 anos. 

  
 
 



 
SUS garante 38% do acesso das mulheres a medicamentos 

Imirante.com/MA 
03 de julho de 2008 

 

BRASÍLIA - O acesso das mulheres em idade fértil a medicamentos para as doenças que 
mais as atingem ainda é feito mais por farmácias comerciais do que pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS), divulgada hoje (3). 

 Essas mulheres são atingidas principalmente por anemia, artrite/reumatismo, 
vaginite/vulvo vaginite, depressão/ansiedade/insônia, bronquite/asma, diabetes e 
hipertensão. 

 O SUS é responsável, em média, por 38,1% do acesso dessas mulheres a 
medicamentos. Já a rede comercial de farmácias responde por 52,7% da cobertura de 
remédios, em média. 

 Apesar de reconhecer o que chamou de “problemas eventuais”, o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, afirmou que nos últimos anos “houve um aumento robusto no 
acesso a medicamentos”, principalmente aos contraceptivos. 

 Segundo Temporão, a venda de medicamentos anticoncepcionais nas farmácias 
populares – com subsídios de até 90% – garantiu o acesso de 250 mil mulheres aos 
contraceptivos. Entre 1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS para 
adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 “Estamos no caminho certo, as políticas de saúde só não se ampliam mais porque 
perdemos a CPMF [Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira] em 
dezembro”, apontou. 

 Apesar de a falta completa de acesso a medicamentos ser baixa – SUS e farmácias 
comerciais oferecem de 89,4% a 95,8% dos medicamentos para essas doenças – as 
mulheres que não se tratam justificam, geralmente, que não o fazem por falta do remédio 
no SUS. 

  
 
 
 
 
Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 

Imirante.com/MA 
03 de julho de 2008 

 

SÃO PAULO - Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, 
segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 
(PNDS), divulgada nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope ), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 



relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

 Fecundidade - A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão 
reprodutivo. Em 1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 
anos. Em 2006, essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas 
aos 15 anos também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente. 

 Acesso a contraceptivos - A PNDS aponta que a distribuição gratuita de métodos 
contraceptivos aumentou nos últimos dez anos. Nesse período, o percentual de mulheres 
que recorreram ao SUS para adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 7,8% para 21,3%. 

 A informação sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 
5.056 bebês nascidos vivos. Dentre as 5.041 gestações para as quais esta informação foi 
obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior 
percentual encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no Sudeste (0,2%). 

 No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor 
situação foi registrada na Região Sudeste (84,7%) e a mais insatisfatória na Região Norte 
(61%). 

 Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, 
tanto na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta (0,8% no meio 
urbano e 3,6% no meio rural), quanto na realização de pelo menos seis consultas (80% e 
66%, respectivamente). 

 Mercado de trabalho - No que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho, 
com exceção das menores de 20 anos, mais de 75% delas já haviam tido algum tipo de 
trabalho. No entanto, para o total do país, apenas 54,2% das mulheres em idade 
reprodutiva declararam estar trabalhando no momento da entrevista. 

 O baixo nível de formalização do trabalho também é um problema enfrentado pelas 
mulheres, já que apenas 34,5% de todas as mulheres que trabalhavam na época da 
entrevista ou tinham trabalhado nos 12 meses anteriores à pesquisa tinham registro em 
carteira assinada. 

 As mulheres menos escolarizadas foram as que, em maior proporção, nunca trabalharam 
ou não trabalharam no ano de referência; apresentaram uma menor proporção dentre as 
que estavam trabalhando no momento da pesquisa e as que apresentam o menor 
percentual de trabalho com carteira assinada. 

 Saúde da criança - Entre 1996 e 2006, a mortalidade infantil no Brasil caiu 44% (de 39 
para 22 por mil nascidos vivos). Atualmente (2008), a taxa brasileira é de 21,2 por mil 
nascidos vivos. De acordo com um estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde, 
o Brasil deve atingir a taxa de 14,4 até 2012. 

 Outro aspecto importante da saúde da criança é o aleitamento materno. Apesar de 96,4% 
de todas as mães afirmarem que as crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a 



exclusividade desse alimento em bebês com até seis meses de vida alcança apenas 40% 
das crianças. 

 Pela primeira vez, a PNDS pesquisou os acidentes com crianças, responsáveis pela 
morte e também por traumatismos não fatais que deixaram seqüelas. Nos dados 
coletados, 48% das crianças entrevistadas sofreram algum tipo de acidente no ano 
anterior à pesquisa, sendo predominante a faixa etária de 1 a 2 anos. Os acidentes mais 
freqüentes foram as quedas (81%), as queimaduras (10%), o choque elétrico (9%) e as 
mordidas de animais (8%). 

  
 
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas 
Imirante.com/MA 
04 de julho de 2008 

 

BRASÍLIA - Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de 
desenvolverem doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

  
 
 
 

Cai a taxa de fecundidade no Nordeste 
InfoNet/SE 

09 de julho de 2008 

 

A taxa de fecundidade entre as mulheres nordestinas caiu de 3,1 filhos para 1,8 filho por 
mulher entre 1996 e 2006, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde de 2006 (PNDS-2006). A pesquisa aponta que essas mulheres têm mais acesso a 
contraceptivos, mais de 80% usam das entrevistadas usa algum método e, em dez anos, 



quase quadruplicou o número de mulheres cujos parceiros utilizam preservativo. 

   

 Assim como as demais brasileiras, as nordestinas querem menos filhos e iniciam a vida 
sexual mais cedo. Segundo a pesquisa, caiu de 19,4 anos para 16 anos a idade da 
primeira relação sexual. Diferentemente das demais regiões, a precocidade não implicou 
aumento no número de grávidas entre 15 e 19 anos de idade. 

   

 No Nordeste, em 1996, as jovens que afirmaram estar grávidas do primeiro filho, à época 
da entrevista, correspondiam a 3,7%. Em 2006, esse percentual caiu para 3%. As jovens 
que afirmaram ser mães representaram 16,9% da população, número que não foi alterado 
em dez anos. 

   

 A precocidade na vida sexual das mulheres resultou no rejuvenescimento do padrão 
reprodutivo. Em 1996, a média de idade para o primeiro filho era de 22 anos, enquanto 
em 2006, passou a ser de 20 anos. O aumento na distribuição gratuita de métodos 
contraceptivos também contribuiu para essa tomada de decisão. 

   

 O acesso mais amplo a esses métodos implicou redução dos procedimentos de 
esterilização em mulheres. Em 1996, 43,9% das mulheres com parceiros fixos haviam 
realizado essa cirurgia. Em 2006, o índice caiu para 36,7%. A participação dos homens na 
anticoncepção, com a esterilização, mais que dobrou em dez anos, passando 0,6% para 
1,4%. 

   

 Com informações do Ministério da Saúde  

   

  
 
 
 
 
País vai atingir meta de combate à desnutrição antes de 2015, diz Lula 

JB online/RJ 
07 de julho de 2008 

 

 

 Agência Brasil 

 BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o 
Brasil vai atingir as Metas do Milênio – estabelecidas pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) – no que diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. 
Lula elogiou ainda os índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional 
de Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 - O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%. 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 



da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
– conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 - Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo. 

  
 
 
 

Ministério: mortalidade infantil cai 44% em 10 anos 
JB online/RJ 

03 de julho de 2008 

 

 

 Portal Terra 

 BRASÍLIA - Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que, de 1996 a 
2006, houve uma queda de 44% na mortalidade infantil. Além disso, o estudo aponta 
redução em mais de 50% da desnutrição das crianças menores de 5 anos. 

 Houve avanço também no meio rural, onde 97% das mulheres tiveram acesso a pelo 
menos uma consulta pré-natal durante a gravidez em 2006, contra um percentual de 68% 
em 1996. No período, as políticas de planejamento familiar contribuíram para reduzir de 
2,5 filhos por mulher em 1996 para 1,8, em 2006. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), foi 
realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do 
Ibope e envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 
anos. 

  
 
 
 
 

Estudo: 32% das brasileiras fizeram sexo antes dos 15 anos 
JB online/RJ 

03 de julho de 2008 

 

 

 Portal Terra 

 BRASÍLIA - A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS), divulgada hoje pelo Ministério da Saúde mostra que aumentou o número de 
mulheres que decidiram ter relações sexuais mais cedo. Em 1996, 11% das entrevistadas 



informaram que tiveram a primeira relação sexual aos 15 anos. Dez anos depois, esse 
índice subiu para 32,6%. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens 
caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. 

 Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. Praticamente todas as mulheres brasileiras em idade fértil, 99,9%, entrevistadas 
pela PNDS-2006, revelaram ter conhecimento de métodos anticoncepcionais. O 
percentual alcança 100% entre as mulheres sexualmente ativas sem parceiros fixos. 

 Ao mesmo tempo, o total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 
67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. Entre as mulheres com idades de 45 a 49 anos que 
nunca tiveram relação sexual, o índice atingiu 0,8% em 2006, contra 3,6% em 1996. 

 A precocidade na vida sexual provocou alteração na idade de reprodução. Em 1996, a 
média de idade para o primeiro filho era de 22,4 anos, enquanto que, em 2006, passou a 
ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos também subiu, passando 
de 3% para 5,8%. 

 Segundo o estudo, as políticas sociais implementadas no país resultaram em significativa 
melhoria de vida de mulheres e crianças, que passaram a ter maior acesso aos serviços 
de saúde, assistência médico-hospitalar, medicamentos e métodos contraceptivos. 

 A redução em mais de 50% da desnutrição das crianças menores de cinco anos, de 1996 
a 2006, somada a medidas educativas de hidratação oral e higiene, contribuiu para uma 
queda de 44% na mortalidade infantil. 

 Houve avanço também no meio rural, onde 97% das mulheres tiveram acesso a pelo 
menos uma consulta pré-natal durante a gravidez em 2006, contra um percentual de 68% 
em 1996. No período, as políticas de planejamento familiar contribuíram para reduzir a 
média de 2,5 filhos por mulher em 1996 para 1,8, em 2006. 

 A PNDS foi realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob 
orientação do IBOPE e envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil 
crianças com até 5 anos. 

 A distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou 200% em dez anos, 
contribuindo para a redução do número de esterilizações femininas e masculinas. 

 O número de cirurgias de esterilização em mulheres caiu de 27,3%, em 1996, para 
21,8% em 2006, enquanto a participação dos homens na anticoncepção, por meio da 
esterilização, dobrou nesses dez anos, passando de 1,6% para 3,4%. 

  
 
 
 
 

Obesidade aumenta risco de doenças cardíacas e diabetes em 
mulheres 

JB online/RJ 
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 Mariana Jungmann, Agência Brasil 

 BRASÍLIA - Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de 
desenvolverem doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS). 



 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 centímetros de circunferência na cintura significa 
risco, e mais de 88 centímetros significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta 
que, entre as mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 centímetros, e 29,8% têm 
mais de 88 centímetros. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

  
 
 
 

Documentário mostra a lenta melhora da saúde no Nordeste 
Jornal Cruzeiro do Sul/SP 

20 de julho de 2008 

 

 As filas de retirantes nas estradas empoeiradas do sertão nordestino brasileiro não estão 
mais lá. As crianças esquálidas também sumiram. A insegurança alimentar, no entanto, 
continua no mesmo lugar, rondando a casa dos pequenos agricultores do semi-árido. 
Meio século separou a realidade dos que fugiam da seca e da fome do cotidiano dos que 
hoje vivem do auxílio do governo federal e do pouco que conseguem plantar. 

 As mudanças estão registradas na obra de um cineasta brasileiro, Rodolfo Nanni, 83 
anos, em mais de 20 mil quilômetros percorridos na região em duas viagens. A primeira, 
em 1958, se transformou no hoje extinto curta-metragem O Drama das Secas - do filme 
restam pouco mais do que algumas cenas que o tempo conservou. 

 Em outubro de 2006, Nanni voltou ao sertão de Pernambuco para encontrar o que ele 
chamou de "evolução lenta" no local. "Não dá para dizer que não melhorou, mas quando 
eu encontrei uma mulher retirando água suja de um buraco no chão da mesma forma que 
havia mostrado em 1958, ficou claro que não foi o bastante", diz No próximo mês, o 
veterano diretor lança O Retorno, refilmagem da obra de 1958. 

 De fato, as mudanças são visíveis e podem ser medidas. A 3ª Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) apresentada este mês pelo 
Ministério da Saúde e pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) mostra 
uma clara evolução. Entre 1996, quando a PNDS anterior foi feita, e a apresentada este 
mês com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. A desnutrição das crianças está 
1,6% abaixo do limite aceito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a falta de 
acesso a consultas de pré-natal afeta apenas 3,6% das mulheres. 

 Um estudo inédito das coordenadoras da análise sobre segurança alimentar da PNDS, 



Ana Maria Segall Corrêa e Letícia Maria-Leon, reforça esses dados. As pesquisadoras do 
Departamento de Medicina Preventiva e Social da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) compararam os resultados da PNDS com dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), de 2004. 

 Entre 2004 e 2006, houve redução da insegurança alimentar classificada como moderada 
e grave, ou seja, caiu o número de pessoas que passaram fome nos três meses 
anteriores ao estudo. Por outro lado, houve aumento da insegurança leve. O resultado 
sugere a progressão para níveis de insegurança mais amenos e maior acesso aos 
alimentos. Mais, a pesquisa aponta que essa progressão foi maior entre as famílias 
inscritas no programa Bolsa Família. 

 Tanto a PNDS como a PNAD não permitem a análise específica da região do semi-árido. 
No entanto, a Chamada Nutricional - realizada na campanha de vacinação de 2005 - 
permite. O levantamento mostrava que entre 1996 e 2005, o porcentual de desnutrição 
crônica e déficit de crescimento na população infantil caiu de 17,9% para 6,6%. 

 Desenvolvimento 

 Para Ana Maria, esses resultados podem esconder a desnutrição em larga escala. "Fico 
espantada quando alguém diz que não existe fome no Brasil. São pessoas que nunca 
devem ter saído de Copacabana, de Brasília ou dos Jardins (bairro nobre de SP)", disse. 
"Hoje, existe acesso a uma quantidade mínima de calorias, mas isso acontece de forma 
monótona, sem variação de fontes de nutrientes, o que continua comprometendo o 
desenvolvimento." 

 A casa do agricultor Santelmo Emílio Araújo, de 60 anos, em Garanhuns (PE), é uma boa 
medida disso. Os R$ 180 do Bolsa Família não bastam para alimentar os 11 filhos (o mais 
novo nasceu na casa da família poucos dias após as filmagens de Nanni). Quando a 
comida acaba, resta o que Santelmo consegue caçar e colher. Quando consegue. A 
comida é feita sobre duas pedras colocadas no chão. "Meio século é muito tempo, mas a 
vida dessa gente não mudou. Nem mesmo a casa desse homem, que está caindo, é 
dele", afirma Nanni. 

 Insegurança alimentar tem um sinônimo claro para o ex-presidente do Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) Chico Menezes: fome. "São 11 milhões de 
pessoas que vivem dessa forma", diz. "Aquele quadro com crianças famélicas não é mais 
característico no Brasil. Mas dá para dizer que não existe fome quando ainda existem 
famílias buscando comida no lixo?", questiona. (AE) 

  
 
 

Impacto da pobreza sobre a saúde da criança é reduzido 
Jornal da Cidade - Aracaju/SE 
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 BRASÍLIA (AG) - Estudo divulgado anteontem pelo Ministério da Saúde mostra que o 
país conseguiu reduzir quase à metade, em dez anos, os principais índices que medem o 
impacto da pobreza sobre a saúde das crianças. A desnutrição infantil crônica, calculada 
a partir do percentual de crianças que deixaram de crescer por falta de alimentação 
adequada, era 46% menor em 2006 do que na edição anterior da Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 1996. Na Região Nordeste, a redução chegou 
a 74%. No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil caiu 43,5% no país. 



 Segundo o estudo, a parcela de crianças de até 5 anos que sofrem de desnutrição 
crônica caiu de 13% para 7%. O índice leva em conta o déficit de altura em relação à 
idade. Entre as crianças nordestinas, a taxa de desnutrição diminuiu de 22% para 5,7%. O 
número de crianças com excesso de peso variou pouco, e ficou em 6,6%. 

 O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que o resultado deve ser 
comemorado, e atribuiu parte da evolução aos programas de transferência de renda do 
governo federal, como o Bolsa Família: 

 - A desnutrição se reduziu drasticamente. É evidente que há um impacto das políticas de 
transferência de renda, como o Bolsa Família, e da ampliação do emprego e da renda 
média. O que a pesquisa mostra é que o padrão alimentar melhorou, o consumo de 
alimentos foi ampliado. 

 A taxa de desnutrição infantil aguda, que pode levar à morte, caiu 13% no mesmo 
período. Na pesquisa anterior, 2,3% das crianças apresentavam déficit de peso em 
relação à altura. Em 2006, o índice baixou para 2%. Para Carlos Augusto Monteiro, 
professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e um dos autores do estudo, já se 
pode dizer que o país conseguiu eliminar a calamidade: 

 - Esse problema no Brasil já era pequeno. A PNDS mostra que ele sumiu. Hoje, a relação 
peso/altura das crianças brasileiras é a mesma da dos Estados Unidos e de outros 
países. 

 Meta 

 A mortalidade infantil registrou outra queda expressiva, de 39 por mil nascidos vivos para 
22 por mil nascidos vivos. Nesse ritmo, os pesquisadores estimam que o país conseguirá 
atingir a Meta do Milênio para superar o problema até 2012, três anos antes do prazo 
fixado pelas Nações Unidas. Os especialistas atribuem o avanço ao uso do soro caseiro, 
ao aumento do aleitamento materno e às melhoras na alimentação e no saneamento. 

 A pesquisa registrou a insatisfação das mães com a falta de dinheiro para comprar 
comida: 37,5% afirmaram não ter acesso a alimentação em quantidade e qualidade 
suficiente para suas famílias. No Nordeste, esse número salta para 54,6%. O estudo 
mostra que 4,7% dos domicílios passaram por alguma situação de fome, classificada 
como insegurança alimentar grave, nos três meses anteriores à pesquisa. No Norte, essa 
taxa é de 13,3%. 

 Números  

 Após cruzar dados do estudo, Monteiro apresentou números, não incluídos no relatório 
final, que mostram que a queda da desnutrição infantil estaria ligada ao aumento da 
escolaridade das mães (24,6%), à elevação do poder aquisitivo das famílias (22,5%), à 
melhora nos programas de assistência à saúde (10,4%) e à expansão da rede de 
saneamento (5,8%). Ele disse não ter encontrado uma justificativa única para 36,7% dos 
casos, mas afirmou que, entre esses fatores, está a redução da taxa de natalidade. 
Segundo o professor da USP, não é possível medir o impacto dos programas de 
transferência de renda, que influem em mais de uma variável da evolução. 

 Realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e financiada pelo 
governo federal, a PNDS ouviu 15 mil mulheres em idade fértil, entre 15 e 49 mil anos, e 
pesquisou a situação de saúde de 5 mil crianças de até 5 anos. 

 Jovens têm vida sexual mais cedo  

 BRASÍLIA (AG) - Os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança 
e da Mulher mostram um aumento no número de mulheres que estão iniciando a vida 
sexual mais cedo. O estudo detectou que o percentual de jovens que têm a primeira 
relação aos 15 anos saltou de 11% para 32%. O total de adolescentes com idade entre 15 



a 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2%, em 96, para 44,8% em 2006. 

 Para estudiosos, a precocidade na vida sexual é um desafio a ser enfrentado pelo 
governo, que pede políticas de prevenção contra doenças como a Aids e gravidez 
indesejada. 

 - É um número que preocupa e que merece toda nossa atenção - disse o ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. 

 As meninas estão também tornando-se, cada vez mais, mães prematuras. O número de 
grávidas aos 15 anos quase dobrou nos últimos dez anos: saltou de 3% para 5,8%. 
Segundo o estudo, 32% das mulheres de 15 a 19 anos mantiveram a primeira relação 
sexual com 15 anos ou menos. 

 Contracepção 

 A pesquisa concluiu que, das mulheres com menor nível escolar - até quatro anos de 
estudo - apenas 3% nunca tiveram relações sexuais. O percentual sobe para 12% nas 
mulheres que com maiores níveis escolares. "Independentemente do grau de 
escolaridade, a idade mediana da primeira relação sexual aumenta à medida que a idade 
da mulher se eleva. Essa idade sofre um aumento com o grau de escolaridade", dizem os 
pesquisadores. 

 Sobre a situação conjugal, a pesquisa diz que 64% das 15.500 mulheres entrevistadas se 
acham em união, seja formal (36,7%) ou informal (27,3%). Do total, 25,8% são solteiras e 
8,8%, viúvas, separadas, divorciadas e desquitadas. 

 A pesquisa mostrou que a média de filhos por mulher caiu de 2,5 para 1,8 nesses dez 
anos. Aumentou o número de acesso a todos os métodos de contracepção. Pulou de 
73,1% para 87,2% o percentual de mulheres que declarou ter usado alguma vez algum 
método; o consumo de pílula anticoncepcional foi de 15,8% para 22,1%; o uso do 
preservativo masculino saltou de 4,3% para 12,9%. 

  
 
 
 

Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 
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 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope ), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 



 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

 Fecundidade 

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 anos. Em 2006, 
essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos 
também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente. 

 Acesso a contraceptivos 

 A PNDS aponta que a distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou nos 
últimos dez anos. Nesse período, o percentual de mulheres que recorreram ao SUS para 
adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 7,8% para 21,3%. 

 A informação sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 
5.056 bebês nascidos vivos. Dentre as 5.041 gestações para as quais esta informação foi 
obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior 
percentual encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no Sudeste (0,2%). 

 No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor 
situação foi registrada na Região Sudeste (84,7%) e a mais insatisfatória na Região Norte 
(61%). 

 Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, 
tanto na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta (0,8% no meio 
urbano e 3,6% no meio rural), quanto na realização de pelo menos seis consultas (80% e 
66%, respectivamente). 

 Mercado de trabalho 

 No que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho, com exceção das 
menores de 20 anos, mais de 75% delas já haviam tido algum tipo de trabalho. No 
entanto, para o total do país, apenas 54,2% das mulheres em idade reprodutiva 
declararam estar trabalhando no momento da entrevista. 

 O baixo nível de formalização do trabalho também é um problema enfrentado pelas 
mulheres, já que apenas 34,5% de todas as mulheres que trabalhavam na época da 
entrevista ou tinham trabalhado nos 12 meses anteriores à pesquisa tinham registro em 
carteira assinada. 

 As mulheres menos escolarizadas foram as que, em maior proporção, nunca trabalharam 
ou não trabalharam no ano de referência; apresentaram uma menor proporção dentre as 
que estavam trabalhando no momento da pesquisa e as que apresentam o menor 
percentual de trabalho com carteira assinada. 

 Saúde da criança 

 Entre 1996 e 2006, a mortalidade infantil no Brasil caiu 44% (de 39 para 22 por mil 
nascidos vivos). Atualmente (2008), a taxa brasileira é de 21,2 por mil nascidos vivos. De 
acordo com um estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde, o Brasil deve atingir 
a taxa de 14,4 até 2012. 

 Outro aspecto importante da saúde da criança é o aleitamento materno. Apesar de 96,4% 



de todas as mães afirmarem que as crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a 
exclusividade desse alimento em bebês com até seis meses de vida alcança apenas 40% 
das crianças. 

 Pela primeira vez, a PNDS pesquisou os acidentes com crianças, responsáveis pela 
morte e também por traumatismos não fatais que deixaram seqüelas. Nos dados 
coletados, 48% das crianças entrevistadas sofreram algum tipo de acidente no ano 
anterior à pesquisa, sendo predominante a faixa etária de 1 a 2 anos. Os acidentes mais 
freqüentes foram as quedas (81%), as queimaduras (10%), o choque elétrico (9%) e as 
mordidas de animais (8%). 

  
 
 
 

Um Dia de Bombeiro 
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 "Eu vejo o bombeiro não como um homem do fogo, mas como um homem da vida. Foi no 
Corpo de Bombeiros que eu encontrei a vida do meu filho. No meu filho corre o sangue de 
muitos bombeiros". O depoimento é de Suyan Fontes de Santana, mãe do pequeno João 
Victor Santana Garcia Carvalho, de cinco anos, que se recupera de uma leucemia graças 
à doação voluntária de sangue de bombeiros e que vivenciou a sensação de ser bombeiro 
por um dia". Foi assim que a jornalista Dinah Menezes iniciou uma bela matéria social 
sobre o Dia Nacional do Bombeiro. Para a ação em Sergipe, são convidados todos os 
anos esportistas, representantes da imprensa e da sociedade em geral para que eles 
conheçam o dia-a-dia da profissão. Este ano, além de João Victor, participaram o lutador 
Falcão, a jornalista Lanne Pacheco e o fundador da Escolinha Zebra, Paulo Santos, além 
de dois parentes de bombeiros. Vale a pena conferir a matéria em www.cbm.se.gov.br. 

 Fórum Carismático 1   

 Nos próximos dias 12 e 13 acontece o II Fórum Carismático para Jovens, que será 
realizado no Rincão da Comunidade Canção Nova, em Aracaju. Com o mesmo tema da 
Campanha da Fraternidade, "Escolhe, pois, há Vida", o evento é realizado pela 
Comunidade Católica Força Jovem (CCFJ) e acontece a partir das 8 horas, com objetivo 
de promover reflexão sobre as escolhas diárias tomadas em meio a uma sociedade 
globalizada e capitalista, onde os valores tendem a ser homogeneizados. 

 Fórum Carismático 2  

 A prática do aborto, da eutanásia e pesquisas com células-tronco, entre outros temas 
polêmicos, serão discutidos em mesa redonda formada pelo psicólogo Pedro Pires, a 
ginecologista Sônia Melo, a teóloga Irmã Ivete, Doutor em Bioética Pe. Valtewan Correia e 
Pe. Luizinho da Canção Nova. As bandas Revela Cristo e Só em Deus também se 
apresentam durante o fórum. Com a expectativa de receber 600 pessoas, as inscrições 
estão abertas e podem ser feitas na própria sede da Comunidade Força Jovem, 
localizada na travessa Adolfo Rolembergue, nº 51, bairro São José, em Aracaju. Os 
interessados também podem se inscrever na entrada do evento. Informações: (79) 3221-
3663. 

 McDia Feliz  

 A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) será 



beneficiada pelo McDia Feliz pelo décimo ano. A campanha, coordenada pelo Instituto 
Ronald McDonald, já tem data definida: 30 de agosto. Esse é o dia escolhido para comer 
Big Mac e ajudar as crianças com câncer. Toda a renda arrecadada com o McDia Feliz, 
descontado os impostos, será revertida para custeio dos projetos "Casinha Feliz", 
"Diagnóstico Precoce" e de apoio ao tratamento hospitalar desenvolvidos pela Casa Tia 
Ruth de Apoio à Criança com Câncer/Avosos. Informações: (79) 3212-4731 / 
www.avosos.org.br. 

 Rubéola   

 Será iniciada no dia 9 de agosto a campanha de vacinação contra a rubéola. Até o dia 12 
de setembro, serão vacinados homens e mulheres na faixa etária entre 20 e 39. A ação 
do Ministério da Saúde pretende alcançar a meta de 70 milhões de pessoas em todo o 
país. A vacina a ser aplicada será a dupla viral, que consiste na combinação de vírus 
vivos atenuados do sarampo e da rubéola, com uma eficácia de 95%. A estrutura da 
campanha contra a paralisia infantil será mantida, com 95 postos fixos e nove volantes 
alcançando hospitais, clínicas, maternidades e áreas de difícil acesso. 

 Projetos   

 O Banco do Nordeste do Brasil realizará oficinas de elaboração de projetos em três 
cidades sergipanas com o objetivo de divulgar o edital do Programa BNB de Cultura 2009. 
No próximo dia 22, a oficina será em Aracaju; no dia 24 acontecerá em Lagarto; já no dia 
29, em Propriá. As aulas serão gratuitas e não é necessário fazer inscrição. O programa é 
uma linha de patrocínio direto do banco, para apoio à produção e difusão da cultura 
nordestina, mediante seleção pública de projetos. O primeiro edital já foi publicado no site 
do banco. Ao total, no próximo ano, o BNB destinará R$ 3 milhões para projetos de 
música, literatura, artes cênicas, artes visuais, audiovisual e artes integradas ou não-
específicas. Informações: www.bnb.gov.br. 

 Mortalidade infantil  

 Melhoria nas condições de vida para mulheres e crianças foi a principal conclusão da 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), iniciada em 2006 e cujos resultados 
foram divulgados ao final da semana passada pelo Ministério da Saúde. De acordo com o 
trabalho, políticas sociais implementadas no país nos últimos dez anos permitiram que 
mulheres e crianças passassem a ter maior acesso aos serviços de saúde, assistência 
médico-hospitalar, medicamentos e métodos contraceptivos. Segundo o ministério, a 
redução em mais de 50% da desnutrição das crianças menores de cinco anos, de 1996 a 
2006, somada a medidas educativas de hidratação oral e higiene contribuíram para uma 
queda de 44% na mortalidade infantil. 

 Violência doméstica  

 Depois de sete anos, a biofarmacêutica Maria da Penha, que dá nome à lei que 
endureceu as penas para quem pratica violência doméstica, recebeu na última segunda-
feira indenização de R$ 60 mil do governo do Ceará. Em 2001, a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
condenou o Brasil por negligência e omissão pela demora de 19 anos para punir o ex-
marido de Penha, Marco Antonio Herredia Viveiros, e recomendou o pagamento de 
indenização à biofarmacêutica. Economista, Herredia foi condenado a pouco mais de seis 
anos de prisão por atirar nas costas de Penha, deixando-a paraplégica em 1983 e, 
depois, por tentar matá-la eletrocutada. Ele foi preso somente em 2003 e já está em 
liberdade. A Lei Maria da Penha prevê que os agressores sejam presos em flagrante ou 
tenham decretada prisão preventiva. Além disso, aumenta a pena máxima de um para 
três anos de detenção. A lei acabou com o pagamento de cestas básicas ou multas, 
penas a que estavam sujeitos anteriormente os agressores. 



 Fertilizando Vidas 1  

 Aconteceu ao final da semana passada a festa de encerramento da primeira fase do 
projeto Fertilizando Vidas. O evento ocorreu na cidade de Laranjeiras e contou com a 
presença da Gerência da Petrobras Fafen-SE (patrocinadora da ação), de representantes 
das Prefeituras de Laranjeiras e Riachuelo (apoiadores), das crianças e jovens 
beneficiadas, bem como pela equipe técnica da Sociedade Semear, responsável pela 
execução do projeto. Até o presente momento, o projeto Fertilizando Vidas beneficiou 245 
crianças e jovens que estudam em escolas públicas. 

 Fertilizando Vidas 2  

 O projeto busca dar oportunidade a jovens carentes de praticar um esporte saudável e 
disciplinado; incentivar a freqüência à escola formal, como pré-requisito para acesso e 
continuidade de participação no projeto; democratizar a prática esportiva nas escolas 
públicas; capacitar para o exercício da cidadania e a tomada de decisões; orientar para o 
desenvolvimento pessoal e social; melhorar o comportamento na escola e junto à família; 
verificar as condições das capacidades físicas e habilidades motoras dos jovens 
participantes das atividades da ação e promover atividades que potencializem 
desenvolvimento com benefícios para saúde. Informações: www.sociedadesemear.org.br. 

  
 
 
 

Estudo constata que acesso a pré-natal cresceu em áreas rurais e 
urbanas 

Jornal da Mídia/BA 
03 de julho de 2008 

 

 

 Brasília - O percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-natal caiu na 
zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 8,6% para 0,8% 
no mesmo período. Esse foi um dos avanços constatados pela Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde, divulgada 
hoje (3). O índice nacional ficou em 1,3% de mulheres grávidas que não realizaram 
nenhuma consulta. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais, 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi o Norte, com 61% dos casos. A região também registrou o maior índice 
de grávidas que não foi submetida a nenhuma consulta: 3,9%. 

 Temos que dar continuidade às estratégias [de estímulo ao pré-natal] para que esse 
aumento se dê de forma eqüitativa também nas regiões Norte e Nordeste. Essa é 
inclusive, umas das metas do [programa] Mais Saúde, apontou o ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. 

 Outros fatores que diferenciaram o acesso ao pré-natal foram a escolaridade e o fato de 
o acompanhamento ter sido feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por clínicas 
particulares. 

 Em relação ao primeiro fator, a pesquisa constatou que o acesso aumenta junto com a 
quantidade de anos de estudo, passando de uma assistência total para mulheres que 
estudaram por 12 anos ou mais para um percentual de 6,9% de gestações sem nenhuma 
consulta pré-natal entre mulheres sem instrução formal alguma. 



 Outro dado destacado na pesquisa em relação ao pré-natal é o aumento no percentual 
de mulheres que realizaram a primeira consulta antes de completar três meses de 
gestação. Se em 1996 esse percentual era de 66%, em 2006 o número chegou a 82,5%. 

 O tempo médio de gestação na primeira consulta no Brasil é de 2,3 meses. Nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, esse período é de dois meses. Já no Nordeste e no Norte a 
primeira consulta é mais tardia: 2,6 e 2,7 meses respectivamente. 

  
 
 
 

Pesquisa traça perfil de mulheres em idade fértil e de crianças 
Jornal da Mídia/BA 
03 de julho de 2008 

 

 

 Brasília - O Ministério da Saúde apresenta hoje (3), às 11h, no Brasília Alvorada Hotel, os 
resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 
iniciada em 2006. Será lançado um site com os dados da pesquisa. 

 O estudo foi feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 
14.617 domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 
2007. Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap). 

  
 
 
 
 
País vai atingir metas de combate à desnutrição antes de 2015, diz Lula 

Jornal da Mídia/BA 
07 de julho de 2008 

 

 

 Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (7) que o Brasil vai atingir as 
Metas do Milênio estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) no que diz 
respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%." 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 



8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo. 

  
 
 
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas em mulheres 
Jornal da Mídia/BA 
03 de julho de 2008 

 

 

 Brasília - Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de 
desenvolverem doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

  
 
 
 
 

Taxa de fecundidade na PB cai para 2 filhos 
Jornal da Paraíba/PB 

09 de julho de 2008 

 



ALINE LINS   

 As mulheres paraibanas estão tendo menos filhos, segundo informação do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de fecundidade no Estado caiu de 2,5 
filhos em 1999 para apenas 2 filhos por mulher, acompanhando atualmente a média no 
país. Na comparação da taxa atual com o índice verificado em 1992, a diferença é ainda 
mais gritante, pois o índice era de 3,2 filhos por mulher (o mesmo índice verificado à 
época no Nordeste). Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 (PNDS-2006), 
financiada pelo Ministério da Saúde, mostra que, no Nordeste, de 1996 a 2006, a taxa de 
fecundidade entre as mulheres nordestinas caiu de 3,1 filhos para 1,8 filho. Os números 
do PNDS no Nordeste, entretanto, discordam dos dados do IBGE. Segundo o órgão, a 
taxa de fecundidade no Nordeste seria maior, atingindo 2,2 filhos por mulher nordestina, 
maior que a verificada pelo IBGE na Paraíba (2). 

 No Nordeste, a maior proporção na taxa de fecundidade, segundo o IBGE (2006) é 
verificada em Alagoas, com 2,8 filhos por mulher. Em seguida estão Maranhão e Sergipe, 
com 2,4 filhos; Piauí, com 2,3; Bahia, 2,2; Rio Grande do Norte e Ceará, 2,1; e 
Pernambuco empatando com a Paraíba, com 2 filhos por mulher. Razões financeiras que 
limitam as possibilidades de educar, alimentar e dar assistência a um elevado número de 
crianças; aumento do acesso a métodos contraceptivos; investimento da mulher na vida 
profissional. São inúmeros os fatores que contribuem para que as famílias optem por um 
número reduzido de filhos. A perspectiva do IBGE na Paraíba, segundo projeções do 
órgão, é que esse índice de fecundidade caia ainda mais no Estado, podendo chegar a 
apenas um filho por mulher em 2020. 

 A analista judiciária do Tribunal Regional Estadual da Paraíba (TRE-PB) Andréia Ribeiro 
de Gouveia, de 35 anos, tem um casal de filhos, um de 11 anos, Mateus, e uma de 4, a 
pequena Sofia, e disse que ela e o marido não pretendem ter outros. O maior medo de 
Andréia é o aumento da violência, mas ela também justifica que se fosse ter mais filhos, 
teria que fazer muitas renúncias no âmbito profissional, que já não são mais necessárias 
no momento atual, com os filhos já crescidos. "Por enquanto minha idéia é não ter mais 
filhos. Não é só a questão financeira, o mundo não está para você colocar muita gente 
nele, devido à violência, a questão das drogas", avaliou. 

 Ela garante estar consciente da decisão, explicando que para ter um filho, é necessário 
projetar, renunciar a muitos projetos pessoais para dispensar atenção à criança, oferecer-
lhe qualidade de vida no que diz respeito à educação, lazer e principalmente à presença 
constante dos pais na vida do filho.  Essa consciência vem crescendo cada vez mais nas 
mulheres. A mãe de Andréia teve três filhos. Já uma de suas avós maternas teve cinco, 
enquanto os avós de seu marido, o procurador Fábio George Cruz da Nóbrega, tiveram 
13 e 9 filhos respectivamente. 

 Os efeitos podem ser verificados na diminuição do número de pessoas nos domicílios 
paraibanos. Dados do IBGE apontam que de 2005 para 2006, esse número caiu de 3,4 
para 3,3. A média nacional é de 3,2 pessoas e no Nordeste, 3,4, segundo dados de 2006. 
80% das mulheres usam contraceptivos O maior acesso a contraceptivos é um dos 
principais fatores citados na pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde para explicar a 
queda nas taxas de fecundidade. A sondagem constatou que mais de 80% usam algum 
método e, em dez anos, quase quadruplicou o número de mulheres cujos parceiros 
utilizam preservativo. Seguindo uma tendência nacional, a mulher nordestina inicia a vida 
sexual mais cedo. Segundo a pesquisa, caiu de 19,4 anos para 16 anos a idade da 
primeira relação sexual. Mas diferente das demais regiões, a precocidade não implicou 
aumento no número de grávidas entre 15 e 19 anos de idade. No Nordeste, em 1996, as 
jovens que afirmaram estar grávidas do primeiro filho, à época da entrevista, 
correspondiam a 3,7%. Em 2006, esse percentual caiu para 3%. As jovens que afirmaram 



ser mães representaram 16,9% da população, número que não foi alterado em dez anos. 

 Por outro lado, cada vez mais as mulheres estão sendo mães mais cedo. A precocidade 
na vida sexual das mulheres ocasionou o rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade para o primeiro filho era de 22 anos, enquanto em 2006, passou a 
ser de 20 anos.  O aumento na distribuição de métodos contraceptivos implicou a redução 
dos procedimentos de esterilização em mulheres. Em 1996, 43,9% das mulheres com 
parceiros fixos haviam realizado a cirurgia. Em 2006, o índice caiu para 36,7%. A 
participação dos homens na anticoncepção, com a esterilização, mais que dobrou em dez 
anos, passando de 0,6% para 1,4%. (AL) 
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Mortalidade infantil tem queda superior a 40% 
Jornal da Paraíba/PB 

05 de julho de 2008 

 

 

  ALINE LINS   

      

 MELHORIA DE VIDA - Redução da desnutrição e o aumento do aleitamento materno 
contribuíram para a queda; Valderez Araújo (detalhe) alerta para necessidade de 
melhorias das políticas 

 De 2002 a 2007, a Paraíba reduziu em mais de 40% seus indicadores de mortalidade 
infantil, caindo de 32 mortes para 18,8 em cada 100 mil nascidos vivos no Estado. 
Contribuiu para isso os avanços referentes ao índice da desnutrição infantil. Em 1996, foi 
identificado um déficit de peso em relação à idade em 8,3% das crianças menores de 
cinco anos, e um déficit de altura em 17,9% delas, na região do Semi-Árido. Em 2006,  
estes índices reduziram-se expressivamente. O déficit de peso para a idade das crianças 
do Semi-Árido até cinco anos baixou de 8,3% para 5,9% - ficando próximo à média de 
todo o Semi-Árido nacional (5,6%). Já o déficit da altura em relação à idade da criança 
despencou de 17,9% em 1996 para 3,7% em 2006 -  menor que a média de todo o Semi-
Árido nacional (6,6%). 

 Esses dados mais recentes da Paraíba são resultantes de pesquisa realizada pelo 
Ministério da Saúde (MS) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
concordam com dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS), realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e 
divulgada pelo MS. Ela mostra que em dez anos (de 1996 a 2006), as políticas sociais 
implementadas no país resultaram em significativa melhoria de vida de mulheres e 
crianças, que passaram a ter maior acesso aos serviços de saúde, assistência médico-
hospitalar, medicamentos e métodos contraceptivos. 

 No caso das crianças, também contribuiu para a diminuição da desnutrição e para queda 
na mortalidade infantil o alto índice de aleitamento materno no Estado. Em 2007, mais da 
metade das crianças até quatro anos de idade (67,34%) alimentaram-se exclusivamente 



com leite materno. Os dados nacionais apontam que, de 1996 a 2006, a redução em mais 
de 50% da desnutrição das crianças menores de cinco anos, somada a medidas 
educativas de hidratação oral e higiene, contribuiu para uma queda de 44% na 
mortalidade infantil no país, no período pesquisado, o que significou uma queda de 39 
para 22 por cada mil nascidos vivos. Segundo o MS, hoje a taxa brasileira é de 21,2 por 
mil nascidos vivos, e a meta do governo federal para o país é atingir a taxa de 14,4, até 
2012. 

 O estudo ainda apontou uma melhoria no acesso das mulheres aos serviços de saúde. 
De acordo com a pesquisa do Cebrap, houve um significativo avanço no meio rural à 
medida que 97% das mulheres tiveram acesso a pelo menos uma consulta pré-natal 
durante a gravidez em 2006, contra um percentual de 68% em 1996. No período, as 
políticas de planejamento familiar contribuíram para reduzir de 2,5 filhos por mulher em 
1996 para 1,8, em 2006. 

 De acordo com a pesquisa, em 1996, 31,9% dessas mulheres grávidas não se 
submetiam a nenhuma consulta pré-natal. Em 2006, esse número caiu para 3,6%. No 
meio urbano, a redução foi de 8,6% para 0,8% de mulheres sem nenhuma consulta. 
Também houve aumento no percentual de mulheres que passaram a realizar a primeira 
consulta pré-natal nos três primeiros meses de gestação, passando de 66% para 82,5% 
das gestantes. Na região Nordeste, o aumento na realização de consultas pré-natal pelas 
mulheres foi o mais expressivo: mais de 97% das mulheres em 2006, contra 74% em 
1996. 

 Mesmo assim, a gerente executiva de ações programáticas da SES, Valderez Araújo 
Ramos, declarou que apesar das melhorias e dos esforços, ainda há muito o que avançar 
principalmente em relação às políticas de planejamento familiar. Para ela, principalmente 
no interior dos estados estão as maiores deficiências, com a ausência de equipes 
multidisciplinares - com médico, enfermeira, assistente social e psicólogo -  para atender a 
população, e a ampliação do acesso aos meios de anticoncepção. Segundo ela, "o 
Nordeste responde muito bem quando é estimulado. Como exemplo, foi o Estado que 
mais ganhou em estatura e o que menos perdeu em peso", frisou Valderez. 

 Ela ressaltou ainda que, apesar dos resultados positivos, há ocorrência de sub-registros 
que não permitem diagnosticar a situação real dos estados. "Além disso, temos carências 
em leitos de UTI e a nossa principal deficiência ainda é a mortalidade neonatal pela falta 
de assistência em obstetrícia. Estamos bem quantitativamente, mas ainda temos 
dificuldades qualitativamente", explicou a gerente. 

 Essa realidade pode estar se refletindo nas mortes maternas. Até o mês de dezembro de 
2006, o relatório sobre morte materna da SES registrou no Sistema de Informação sobre 
Mortalidade - SIM um total de nove mortes maternas declaradas e sete presumíveis. 
Entretanto, também foram verificadas outras  nove mortes, além das sete presumíveis, 
que foram investigadas pelos municípios e enviados ao Comitê Estadual, as quais 
aguardavam, no fechamento deste relatório, posição sobre a causa da morte para 
eventual correção no banco de dados do SIM. Já em 2007, conforme relatório parcial de 
janeiro a junho, foram registradas quatro mortes maternas no Estado.  

 Quanto ao planejamento familiar em todo o país, de acordo com o MS, a distribuição 
gratuita de métodos contraceptivos aumentou 200% em dez anos, contribuindo para a 
redução do número de esterilizações femininas e masculinas. O número de cirurgias de 
esterilização em mulheres caiu de 27,3%, em 1996, para 21,8% em 2006, enquanto a 
participação dos homens na anticoncepção, por meio da esterilização, dobrou nesses dez 
anos, passando de 1,6% para 3,4%. 

 A PNDS-2006 ainda introduziu um estudo específico sobre a segurança alimentar no 
Brasil, que investiga o acesso à quantidade e à qualidade de alimentos. Do total de 



mulheres entrevistadas, 62,5% consideraram ter acesso à alimentação em quantidade e 
qualidade suficientes, mas o maior percentual foi na região Sul (75%), ao passo que o 
menor foi no Nordeste (45,4%). 

  
 
 
 

Semana para apoiar amamentação 
Jornal de Limeira/SP 

05 de agosto de 2008 

 

 Secretaria da Saúde distribui material direto para pacientes 

 Os sete dias entre 1º de agosto até a próxima quinta-feira é destinado, em todo o Brasil, 
a 17ª Semana Mundial de Amamentação. Mães e gestantes de Limeira e de várias 
cidades do país, recebem especialmente neste período orientações mais pontuais sobre a 
importância da amamaentação para o crescimento da criança. Na abertura da semana, 
em Brasília, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou que irá criar a Rede 
Nacional de Amamentação e os profissionais que trabalham no Programa Saúde da 
Família irão receber treinamento específico para orientar as mães que atendem. 

 O tema deste ano da Semana Mundial da Amamentação é "nada mais natural que 
amamentar. Nada mais importante que apoiar. Amamentação: participe e apóie a mulher". 
A idéia é frisar não só a importância do leito materno para o desenvolvimento do bebê, 
como também lembrar que o apoio e a participação de toda a família são fundamentais 
para o bem-estar da mãe e da criança. 

 Em Limeira, durante esta semana, as mães e gestantes estão recebendo orientações 
durante suas consultas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. Segundo a 
coordenadora da Diretoria de Programas e Projetos da Secretaria da Saúde, Lila Maria 
Alves Gomes, os médicos ginecologistas, pediatras e demais profissionais que lidam 
diretamente com quem amamenta ou irá amamentar, estão distribuindo materiais 
educativos enviados pelo Ministério da Saúde e passando as informações e orientações 
sobre a importância de amamentar os bebês. 

 Em todo Brasil hoje são 28,4 mil equipes implantadas em todo o país, o que garante uma 
cobertura de 90 milhões de pessoas. Os agentes comunitários de Saúde somam 221,5 
mil e assistem a 110,6 milhões de pessoas, o que corresponde a uma cobertura de 58,8% 
da população brasileira. 

 Os bebês que recebem leite materno exclusivamente estão mais protegidos contra 
doenças, principalmente diarréia e pneumonia. Crianças que não mamam no peito têm, 
por exemplo, 25 vezes mais chance de morrer por diarréia e 61 vezes mais chance de 
serem hospitalizadas por pneumonia. As amamentadas têm menor risco de desenvolver 
otite e alergias e, a longo prazo, estão mais protegidas contra doenças crônicas como 
obesidade, diabetes tipo I, doença de Crohn e linfoma. 

 Somente 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de vida no Brasil e 40% 
das crianças menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. 
Esses dados foram obtidos a partir da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 
deste ano, divulgada mês passado. 

 Evento na 5ª levará orientação  Para as mães que produzem leite em excesso ou que 
sejam solidárias e gostem de doar seu leite, na Santa Casa de Limeira funciona o Banco 
de Leite, um centro especializado responsável pela promoção, apoio e incentivo do 
aleitamento materno. O setor realiza coleta, processamento e controle da qualidade do 



leite humano para posterior distribuição gratuita, aos recém-nascidos. A equipe, por 
exemplo, faz orientações para as mulheres que desejam coletar o leite na própria casa. 

 O Banco de Leite de Limeira fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nos 
sábados e domingos também é possível realizar doações, o horário é das 8h às 12h. 

 A Santa Casa ainda irá promover na próxima quinta, último dia da campanha, um evento 
no Parque da Cidade, das 16h às 20h para encerrar a semana. Diversas ações estão 
sendo programadas, com o intuito de orientar a lactante e promover lazer e diversão para 
toda a família. Os hospitais Humanitária, Medical, Santa Casa de Limeira e Unimed 
montarão estandes no local e diversos profissionais da saúde estarão orientando a 
população e distribuindo folders e brindes. 

  
 
 
 

Vida sexual precoce 
Jornal de Santa Catarina/SC 

05 de julho de 2008 

 

  

 Em 10 anos, triplicou número de adolescentes que tiveram a primeira relação antes dos 
15 anos 

 Brasília - As adolescentes brasileiras estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. 
Em uma década, o número de mulheres com a primeira relação até os 15 anos quase 
triplicou. 

 É o que mostra a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 
2006 (PNDS), divulgada pelo Ministério da Saúde, em comparação com 1996. 

 Realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento entre novembro de 2006 e 
maio de 2007, o estudo envolveu cerca de 15 mil mulheres de 15 a 49 anos e 5 mil 
crianças com até cinco anos. Além de destacar a diminuição dos índices de mortalidade e 
desnutrição infantil, o aumento do uso de métodos contraceptivos e o maior acesso à 
saúde, a pesquisa revelou um dado capaz de tirar o sono dos pais. Se, em 1996, 11,5% 
informaram ter tido a primeira relação até os 15 anos, 10 anos depois o índice subiu para 
32,6%. O total de mulheres entre 15 e 19 anos que se disseram virgens caiu de 67,2% 
para 44,8%. 

  
 
 

 
 
 

Conquista para a infância 
Jornal de Santa Catarina/SC 

05 de julho de 2008 

 

  

 A combinação entre as conquistas na escolaridade dos brasileiros e os investimentos 
públicos direcionados à mulher no país vem permitindo alguns avanços importantes, que 



se estendem sobretudo às crianças. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 
divulgada agora, demonstra que, em uma década, a desnutrição infantil caiu de 13% para 
7%. Em conseqüência, no mesmo período, a mortalidade infantil teve uma redução de 
43,5%, tornando mais factível o cumprimento pelo Brasil das chamadas Metas do Milênio. 
Ainda assim, persistem desigualdades regionais em níveis inaceitáveis nessa área e 
transformações sociais para as quais o poder público precisa dar mais atenção. Entre as 
tendências percebidas, estão maior precocidade na iniciação sexual e, portanto, um 
percentual mais elevado de filhos indesejáveis. 

 Um aspecto importante dos dados anunciados pelo levantamento encomendado pelo 
Ministério da Saúde é que as conquistas ocorreram mesmo sob um clima de escassez de 
recursos oficiais e graças a providências simples mas que costumam potencializar os 
ganhos sob o ponto de vista da mulher e da criança. Entre as alternativas que o país vem 
dando ênfase para assegurar mais qualidade de vida à infância, estão desde a ênfase ao 
soro caseiro e a melhoria na alimentação, graças a programas de complementação de 
renda como o Bolsa Família, até maiores investimentos em saneamento básico. Ainda 
assim, falta atenção a aspectos como a importância do exame pré-natal colocado à 
disposição pelo Sistema Único de Saúde e do aleitamento materno, que se constitui num 
aliado importante para assegurar mais saúde às crianças. 

 Ao mesmo tempo, preocupa o fato de que, mesmo dispondo de mais acesso a métodos 
contraceptivos, as mulheres ainda esbarram em diferenças entre o momento em que 
desejam ter filhos e o em que realmente vêm a tê-los. A diferença é maior entre as 
brasileiras de menor instrução, o que reforça a importância da maior facilidade de acesso 
ao ensino e à informação também para assegurar decisões mais conseqüentes sobre o 
melhor momento para ter um filho. 

 Uma das lições é que não basta apostar em campanhas como as feitas regularmente de 
alertas sobre as conseqüências da gravidez na adolescência. Cada vez mais, as 
mulheres precisam se convencer de que ser mãe não significa renunciar a planos 
essenciais para a vida pessoal e profissional, como os estudos. Quanto mais os filhos 
forem planejados, maiores as chances de crescerem sadios e de o país atenuar chagas 
como a mortalidade infantil. 

  
 
 

 
 
 

Vida sexual começa antes dos 15 para um terço das jovens 
Jornal Destak/SP 
04 de julho de 2008 

 

Última atualização 04/07/2008@02:08:24 GMT-3 As mulheres brasileiras estão 
iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo, mostra a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), divulgada ontem pelo 
Ministério da Saúde.  De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas 
informaram ter tido a primeira relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu 
para 32,6%. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação 
antes dos 20 anos. 

 O percentual de grávidas antes dos 15 anos passou de 3% para 5,8%. Já o total de 
jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% para 44,8%. Apesar 
do aumento da gravidez entre as jovens, a fecundidade da brasileira localiza-se em níveis 



bastante baixos: 1,8 filhos por mulher. Em 1960, essa taxa era de 6,3 filhos. 

 Mortalidade infantil 

 O estudo também mostra que, em dez anos, a mortalidade infantil caiu 44%, de 39 para 
22 por mil nascidos vivos. Em 2008, a taxa brasileira caiu ainda mais: 21,2 mortes por mil 
nascimentos. l 

 SP: gravidez cai 90% no vale do ribeira 

 O índice de gravidez entre adolescentes de 14 cidades da região do Vale do Ribeira caiu 
90% entre 2004 e 2006. Segundo a Secretaria da Educação, a queda está relacionada à 
realização do projeto Vale Sonhar, que discute sexualidade na sala de aula. A partir do 2º 
semestre, o projeto será adotado em 3.600 escolas, para alunos do 1º ano do ensino 
médio. 

  
 
 

 
 
 

Pesquisa revela melhoria na vida de mães e filhos 
Jornal do Comércio RS/RS 

04 de julho de 2008 

 

 

 Porto Alegre registra em média 19 mil nascimentos por ano. A Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), divulgada nesta quinta-feira pelo 
Ministério da Saúde, mostra que entre 1996 e 2006 as políticas sociais implementadas no 
Brasil resultaram em significativa melhoria de vida de mulheres e crianças. O progresso 
na qualidade de vida se explica porque mães e filhos passaram a ter maior acesso a 
serviços de saúde, assistência médico-hospitalar, medicamentos e métodos 
contraceptivos. 

 A redução em mais de 50% da desnutrição das crianças menores de cinco anos, no 
período, somada a medidas educativas de hidratação oral e higiene, contribuiu para uma 
queda de 44% na mortalidade infantil. Houve avanço também no meio rural, onde 97% 
das mulheres tiveram acesso a, no mínimo, uma consulta pré-natal durante a gravidez em 
2006, contra um percentual de 68% em 1996. 

 A dona de casa porto-alegrense Elisane de Deus, 26 anos, é uma das mulheres que 
aproveitou o exame para acompanhar a gravidez e ter um filho saudável. Enquanto 
caminhava pelos corredores do Hospital Fêmina, do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), 
na tentativa de conseguir uma dilatação para facilitar o parto, se mostrava tranqüila em 
conversar com a reportagem do Jornal do Comércio. "Estou calma porque fiz 
praticamente uma consulta de pré-natal por mês até junho, sendo que a partir daí fui ao 
médico toda semana para ver como está o Enzo", contou. "Além disso, engordei apenas 
dez quilos, o que é considerado muito bom", acrescenta Elisane. 

 A distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou 200% nos últimos dez anos, 
contribuindo para a redução do número de esterilizações femininas e masculinas. O 
número de cirurgias do tipo em mulheres caiu de 27,3%, em 1996, para 21,8% em 2006. 
Enquanto isso, a participação dos homens na anticoncepção, por meio da esterilização, 
dobrou nesses dez anos, passando de 1,6% para 3,4%. 

 A técnica de enfermagem Cristiane Assunção, 30 anos, ficou três anos usando método 



contraceptivo oral, mas há cerca de sete anos passou para o injetável. "Optei pelo 
anticoncepcional porque não queria ter filhos, mas aconteceu. Só descobri que estava 
grávida na 21ª semana", disse enquanto iniciava os preparativos para entrar na sala de 
parto do Fêmina. 

 Em 76% das gestações em 2006, o parto foi realizado pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nesses dez anos, houve diminuição no número de partos domiciliares no meio 
rural, passando de 19,8% para 3,5%. Ao mesmo tempo, a assistência do médico durante 
o parto subiu de 77,6% para 88,7% no País. 

 O aumento na realização de cesarianas, de 36,4% para 44% dos partos, confirma o 
avanço desse procedimento no Brasil, que vai contra as recomendações do Ministério da 
Saúde. Nas regiões Sudeste e Sul estão as maiores taxas apuradas há dois anos: 52% e 
51%, respectivamente. No sistema de saúde privado ou suplementar, esse percentual 
alcançou 81% em 2006. 

 Mesmo com as inúmeras vantagens de se realizar o parto normal, o metalúrgico Márcio 
Roberto da Silva, 40 anos, ainda parecia um tanto desacreditado do benefício. Silva 
desmaiou ao tentar acompanhar o parto de seu terceiro filho, o Enzo. "Pelo tamanho da 
barriga da minha mulher queria que fizesse cesárea, mas pelo SUS é muito difícil 
conseguir isso. Ao ver ela nervosa e com medo passei mal", comenta. 

 A obstetra Lucia Hauck explica a preferência pelo parto normal no caso do Enzo. "Nossa 
opção é trabalhar com a maneira natural, só optamos pela cesárea em patologias de 
risco", diz. 

 Fecundidade e anticoncepção 

 Taxa de fecundidade 2,5 1,8 

 Usou alguma vez método contraceptivo 73,1% 87,2% 

 Usa pílula anticoncepcional 15,8% 22,1% 

 Obtenção de contraceptivos no SUS 7,8% 21,3% 

 Usa preservativo masculino 4,3% 12,9% 

 Mulher esterilizada 27,3% 21,8% 

 Homem esterilizado 1,6% 3,4% 

 Aleitamento materno é essencial 

 Garantir a amamentação de crianças como alimento exclusivo até os seis meses de vida 
ainda é um desafio no Brasil. Apesar de 96,4% de todas as mães declararem que as 
crianças foram amamentadas ao menos uma vez, a iniciativa em crianças com até seis 
meses de vida alcança 40%. 

 O aleitamento traz muitos benefícios à saúde do bebê, pois contém os nutrientes 
necessários nos primeiros meses de vida. As mulheres reduzem as chances de 
desenvolver câncer de mama, diabetes e anemia pela diminuição do sangramento pós-
parto. 

 Estatísticas mostram que cerca de sete mil mortes de crianças de até um ano no Brasil 
poderiam ser evitadas com a amamentação na primeira hora após o parto. Em 1996, 
apenas 33% dos recém-nascidos foram amamentados nesse momento. Em 2006, o 
número subiu para 43%. 

 Amamentação (0 a 5 anos) 1996 2006 

 Amamentação na primeira hora após o parto 33% 43% 

 Amamentação no primeiro dia pós-parto 70,8% 99,5% 



 Duração de aleitamento até 3 anos de idade 1 mês 2,2 meses 

 Abramge faz campanha pelo parto normal 

 A Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) lança nesta sexta-feira a 
campanha Parto é Normal. A proposta é estimular os nascimentos de forma natural e 
reduzir o número de cesarianas no Brasil - procedimento que tem índice quase três vezes 
maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O lançamento do 
evento será às 14h, no hotel Deville, em Porto Alegre. 

 Haverá palestras do presidentes da Abramge nacional, Arlindo de Almeida, e do regional, 
Francisco Santa Helena. Eles falarão sobre o índice de cesarianas realizadas no País e 
as vantagens do parto natural para a mãe e para o bebê. Os dois darão detalhes sobre o 
desenvolvimento da campanha entre as unidades de saúde suplementar no Estado. 

 Outros participantes serão os representantes de operadoras de planos de saúde da 
Abramge do Rio Grande do Sul, que desenvolverão a campanha em suas duas unidades 
regionais. 

  
 
 

 
 
 

Pesquisa traça perfil de mulheres em idade fértil 
Jornal do Commercio Online/PE 

03 de julho de 2008 

 

 

 O Ministério da Saúde apresenta nesta quinta-feira (3), às 11h, no Brasília Alvorada 
Hotel, os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS), iniciada em 2006. Será lançado um site com os dados da pesquisa. 

 O estudo foi feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 
14.617 domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 
2007. Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap). 

 Fonte: Agência Estado  

  
 
 

 
 
 

Metas de combate à desnutrição serão atingidas até 2015, diz Lula 
Jornal do Commercio Online/PE 

07 de julho de 2008 

 

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (7) que o Brasil vai 
atingir as Metas do Milênio estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) no 
que diz respeito desnutrição e mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 



índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. "O Brasil está preparado. Temos 
programa, financiamento, transferência de renda e isso tudo é um sucesso extraordinário 
para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a 
desnutrição caiu 74%". 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso água tratada e ao saneamento, além da 
ampliação do acesso saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram 
pelo menos seis consultas pré-natais conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A 
região com resultado mais insatisfatório foi a Norte com 61% dos casos. Lá também 
registrou-se o maior índice de grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 
3,9%. 

 "Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito moradia, educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso ao 
lazer, cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo". 

 Fonte: Agência Estado  

  
 
 

 

    
 
 

Baixa instrução afeta saúde das mulheres 
Jornal do Commercio PE/PE 

04 de julho de 2008 

 

 

 BRASÍLIA – O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras 
é simplesmente a falta de educação. A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), apresentada ontem em Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras – 
cerca de 10 milhões – têm dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até mesmo ter 
acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade básica. 
Conseqüentemente, têm dificuldade para ler uma cartilha educativa ou entender o que o 
médico do posto de saúde está tentando explicar. 

 Por outro lado, o estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento com 
apoio do Ministério da Saúde, traz boas notícias. Entre 1996, quando a PNDS anterior foi 
feita, e esta última, com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. Além disso, 
apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas pré-natal, e a desnutrição aguda 
das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

 Apesar da redução na mortalidade infantil no País, 20% dos filhos nascidos vivos de 
mulheres sem estudo morrem antes de completar um ano. Na faixa superior de 
escolaridade, com 12 anos ou mais de estudo, a mortalidade dos bebês é praticamente 



zero. 

 Até mesmo o direito de escolher ter esses filhos é mais difícil para as mulheres com 
menor escolaridade, basta ver as diferenças nas taxas de fecundidade. Enquanto aquelas 
com mais estudo têm, em média, um filho, outras que nunca freqüentaram a escola têm, 
em média, 4,2 filhos. Em 46% dos domicílios em que a mulher não tem estudo há 
insegurança alimentar fazendo com que 16,6% dos seus filhos sofram de desnutrição 
crônica, problema que afeta o desenvolvimento. 

 O trabalho revela ainda um dado preocupante: as brasileiras estão tendo filhos ainda 
mais cedo do que em 1996. A idade (mediana) em que mulheres tiveram filho em 2006 foi 
de 21 anos. Em 1996, era de 22 anos e meio. Além disso, 53% dos bebês brasileiros 
nasceram, em 2006, de mães entre 19 e 24 anos. 

 A expectativa dos pesquisadores é de que o aumento da escolaridade recente possa 
inverter essa tendência nos próximos anos, ainda que esse fator ainda não tenha tido sido 
determinante até agora. “Isso é algo que ainda vamos ter de estudar, ver as influências 
em cada um desses casos”, admite a pesquisadora Tânia Lago. 

 A resposta oficial a esses dados é que a educação no País está evoluindo e o número de 
mulheres sem escolaridade deve ser reduzido a ponto de não ter impacto no geral. Em 
1996, eram 28% da população. Hoje, são 10%. 

 “Vários estudos relacionam o aumento da escolaridade e o conseqüente aumento da 
renda com um impacto direto nas condições de saúde. Está havendo uma ampliação da 
escolaridade, e isso tem impacto direto”, disse o ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão. 

 Até lá, no entanto, o equivalente a 10 milhões de mulheres e seus filhos continuam a 
enfrentar dificuldades típicas da pobreza e da falta de instrução. “As políticas públicas de 
saúde têm que pensar como chegar a essas mulheres. Não podem ficar pensando que 
outro setor vai resolver o problema”, critica Suzana Cavenaghi, demógrafa e uma das 
autoras da PNDS. 

  
 
 

 
 
 

Lula soltou, imprensa passa batida: pré-sal vem até o NE 
Jornal do Dia Online/SE 

04 de julho de 2008 

 

 Lula soltou a informação em um encontro recente, mas passou despercebido. A 
Petrobrás está esperando apenas os últimos estudos para confirmar: o poço gigante do 
pré-sal sobe a costa brasileira e vai até o nordeste. As reservas estimadas são maiores 
do que as da Arábia Saudita. Colocarão o Brasil na terceira posição das maiores reservas 
do mundo. 

 A produção começará em cinco anos, mas o auge da exploração será em 25 anos. 

 Lula soltou essa informação - do Brasil se tornar o terceiro produtor do mundo - em um 
evento cheio. Mas passou em branco. Provavelmente se achou que era mera figura de 
retórica. Blog de Luiz Nassif 

 Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo e têm mais acesso a contraceptivos 



 As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a métodos 
contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, divulgada ontem. Em dez anos, o percentual de mulheres que tiveram a 
primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de jovens entre 
15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. 

 Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 
que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 2006, 
o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para adquirir 
contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 “É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade”, apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher, 
no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. “A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano 
de estudo fica acima de quatro filhos por mulher”, aponta o documento. Entre as 
brasileiras com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

  “Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar?”, apontou Elza Berquó. 

 O estudo completo está disponível na página do Ministério da Saúde na internet. Luana 
Lourenço - Agência Brasil 

 Lula sanciona piso salarial após viagem 

 Assim que retornar da viagem à Ásia, que fará na próxima semana, o presidente Lula 
deverá sancionar o projeto de lei que estabelece piso salarial de R$ 950 para professores 
da rede pública de educação básica. A informação é do presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Roberto Leão. 

 Conforme relato de Leão, Lula não falou em vetar nenhuma parte da proposta. “Essa 
palavra não foi mencionada na reunião”, disse, em entrevista. O presidente embarca no 
próximo domingo (6) para o Japão, onde participará da reunião do G-8 (grupo dos sete 
países mais ricos do mundo e a Rússia), além de passar também pelo Vietnã, Timor 
Leste e Indonésia. Ele retorna ao Brasil no domingo seguinte (13).O piso salarial será 
nacional e pago aos docentes com carga horária de 40 horas semanais. A implantação 
será gradual até 2010.( Da Agência Brasil ) 

   



   
 

Região Sul tem a menor taxa de fecundidade do Brasil 
Jornal do Estado/PR 

3 de julho de 2008 

O Sul do País é a que apresenta a menor taxa de fecundidade entre todas as regiões 
brasileiras, apresentando o total de 1,7 filhos por mulher. O número é inferior ao balanço 
de todas as outras regiões, que apresentam, em média, 1,8 filhos por mulher. A taxa de 
fecundidade manteve sua tendência de queda. Há dez anos, a média chegava a 2,5 filhos 
registrados por mulher. Os dados estão contidos na Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), divulgada ontem pelo Ministério da Saúde. 

 A escolaridade continua sendo preponderante na taxa de fecundidade, sendo que para 
aquelas sem instrução a taxa foi igual a 4, e para as mulheres com escolaridade mínima 
de nove anos, ficou abaixo de 1,6. Já a fecundidade de mulheres mais jovens, com idade 
entre 15 e 19 anos, passou a representar 23% do total em 2006. Na região Sul, 18,4% 
das mulheres nessa faixa etária, que vivem no meio urbano e rural, já estiveram grávidas 
ao menos uma vez. A idade média ao ter o primeiro filho gira em torno dos 21 anos. 

 Esses dados mostram que as mulheres estão começando sua vida sexual cada vez mais 
cedo, e o mesmo acontece com a prática contraceptiva. Nas regiões Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 anos. Em 2006, 33% das 
mulheres com até 15 anos já haviam tido relações, o triplo ocorrido na última pesquisa. 
Em contrapartida, 66% das jovens com idade entre 15 e 19 anos usaram algum método 
contraceptivo. 

 Pílula — A região Sul é a campeã na utilização da pílula, sendo que 39% das mulheres 
sexualmente ativas fazem o uso dos comprimidos. Todavia, a região é a que menos utiliza 
camisinha masculina, perfazendo um total de 9,9%. 

 No que se refere à esterilização, houve uma pequena redução na idade para a cirurgia. 
Em 2006, a idade média em que se realizava o procedimento era de 28,1 anos, enquanto, 
em 1996, era de 28,9 anos. No Sul do País, 73,2% das mulheres que realizam a 
esterilização o fazem no parto cesáreo. 

 O acesso à assistência pré-natal também cresceu, tendo em vista que dentre os nascidos 
vivos nos cinco anos anteriores às duas pesquisas — de 1996 e 2006 — a porcentagem 
de mães que não realizou qualquer consulta ao longo da gestação diminuiu de 14% para 
1%.  A atual pesquisa destaca que 77% das mães realizaram, no mínimo, seis consultas 
pré-natal. As regiões Sul e Sudeste apresentam as maiores taxas de consultas, com 
82,7% e 84,7% respectivamente, de mulheres que realizaram seis ou mais consultas. 

 A pesquisa revela ainda que a região Sul concentra os maiores índices de mulheres 
férteis com depressão, insônia e ansiedade, atingindo 23,3% dessa população. 

  
 
 

Nossa Opinião - Taxa em declínio 
Jornal do Estado/PR 

04 de julho de 2008 

 

Uma pesquisa sobre fertilidade elaborada pelo Ministério da Saúde, apresentada ontem, 
mostra um cenário que faz clara comparação entre os mundos mais e menos 
desenvolvidos. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 



(PNDS) mostrou que, quanto mais desenvolvida a região, menor é a taxa de fecundidade. 
O Sul e Sudeste lideram as estatísticas para baixo, enquanto as nordestinas e nortistas 
são as que mais têm filhos. Ao mesmo tempo, são nos centros mais desenvolvidos que as 
mulheres encontram maioress recursos durante a gravidez e onde a taxa de mortalidade 
infantil também é mais baixa. 

 Nada que não se sabia há uma década. Desta vez, porém, é possível verificar que a 
diferença entre a taxa de fecundidade entre as mulheres de regiões distintas estão se 
aproximando, embora ainda distantes. No Sul, a taxa ficou em 1,7 filhos por mulher — 
quase uma criança a menos per capita de uma década atrás. Nas regiões mais pobres, a 
taxa é de 4 filhos por mulher. Esse dado acende uma luz amarela, pois mostra a 
tendência de declínio na taxa de reposição da população brasileira, e vai gerar problemas 
futuros, principalmente para a Previdência.  

  
 
 

 
 
 

Número de adolescentes grávidas cai na cidade 
Jornal Ibiá/RS 

08 de julho de 2008 

 

 

 Camila Reinheimer 

 Amigas: Adriana venceu dificuldades e criou Daiane 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), divulgada 
pelo Ministério da Saúde, revelou que, nos últimos dez anos, cresceu o número de 
mulheres que decidiram ter relações sexuais antes dos 15 anos. Apesar da precocidade 
na vida sexual, houve redução do número de crianças geradas por mulheres nesta faixa. 
O estudo mostra ainda que praticamente todas as mulheres brasileiras em idade fértil 
(99,9%) têm conhecimento de métodos anticoncepcionais. 

 A realidade de Montenegro reflete os números nacionais. A taxa de gravidez entre 
meninas de 11 a 19 anos despencou de 19%, em 2006, para 14,5%, em 2007. Ainda 
foram realizados, em 2007, 200 partos a menos do que em 2006 pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Na avaliação do diretor médico da Secretaria Municipal de Saúde e Ação 
Social (SMSAS), Marcos Farret, os índices são resultantes do Programa de Planejamento 
Familiar, iniciado no município há cerca de um ano e meio. "Mas a queda foi muito 
abrupta e, possivelmente, em 2008, a porcentagem volte a aumentar, ainda que 
timidamente", projeta Farret. 

 O programa aposta na escolha consciente e planejada do número de filhos e do 
momento de sua concepção por um casal. Engloba os serviços de distribuição de pílulas 
anticoncepcionais, preservativos masculinos (camisinhas), colocação de DIU e formas de 
esterilização voluntária, como a vasectomia e a laqueadura. Tudo acontece no setor de 
atendimento médico da SMSAS. Os interessados efetuam cadastro e têm acesso aos 
benefícios. 

 Jovens mães tornam-se adultas antes do tempo  O ano de 1984 nunca mais sairá da 
memória de Adriana Morais Dutra. Na época, aos 14 anos, ela descobriu estar grávida de 
Daiane Dutra, hoje com 23. "Foi apavorante. Minhas amigas me deixaram sozinha, era 
como se eu tivesse uma doença contagiosa", recorda. O pai da menina, com quem 



Adriana mantinha um relacionamento há quatro anos, sugeriu o aborto. A idéia não foi 
aceita pela gestante e ele se afastou para sempre. 

 Os pais de Adriana relutaram, mas acabaram aceitando a gravidez. "Eles foram 
fundamentais nesse momento da minha vida", resume ela, que cursava a oitava série do 
Ensino Fundamental quando tudo aconteceu. Foi necessário abandonar a escola 
temporariamente, até o nascimento do bebê. O sustento de Daiane, então, passou a ser a 
maior preocupação da jovem mãe, que teve dificuldade de ingressar no mercado pela 
baixa escolaridade e a falta de experiência. "Me tornei muambeira. Buscava mercadorias 
no Paraguai e batia perna pela cidade toda para revender", relata com humor. 

 Mais tarde, Adriana retomou os estudos. Daiane tinha cerca de cinco anos quando ela 
completou o magistério, tornando-se professora em Capela de Santana. "Dava um aperto 
no peito. Eu saía de casa pela manhã e só voltava à noite. A Daiane ficava com os avós e 
eu me comunicava com ela, que estava recém se alfabetizando, por bilhetinhos", conta. 

 "Acabei me tornando adulta mais rápido. Anulei minha vida social com medo de dar mau 
exemplo para a Daiane. Não freqüentei festas nem tive namorados. Foi uma adolescência 
difícil, mas, apesar de tudo, feliz", garante. Para Daiane, a história da mãe é motivo de 
orgulho. "Ela lutou para que nada me faltasse. Sou muito amada e grata pela família que 
tenho." 

 No dia-a-dia, a pequena diferença de idade entre as duas não descaracteriza os papéis 
de cada uma. "Somos amigas, mas a eduquei com autoridade de mãe", salienta Adriana, 
que recomenda a conduta para as mães com histórias semelhantes. 

 Anticoncepcionais grátis  Segundo a enfermeira Liane Cristina Garrastazu Pinheiro 
Machado, que atua no Programa DST/Aids, a última atualização cadastral, realizada no 
final de 2007, aponta que cerca de 2.000 pessoas buscam preservativos na SMSAS 
mensalmente. "Cada usuário pode levar até 21 camisinhas para casa por mês. Quando 
são adolescentes, a entrega vem acompanhada de uma demonstração", enfatiza ela. Os 
interessados devem prestar atenção aos dias e horários de distribuição: apenas nas 
quartas-feiras, das 7h30min às 9 horas, e nas sextas-feiras, das 15h30min às 17 horas. 

 Já os anticoncepcionais são fornecidos na farmácia da SMSAS de segunda a sexta-feira. 
Após apresentar a receita médica, as mulheres obtêm medicamento para cinco meses. O 
auxiliar administrativo da farmácia, Luis Daimar José da Silva, diz que, desde o final de 
2006, 2.300 usuárias foram cadastradas para receber os comprimidos. A média de caixas 
entregues ao mês é de 1.700. 

 As ações para o Planejamento Familiar envolvem, ainda, a participação em grupos de 
orientação, legislação e métodos anticoncepcionais e atendimento com equipe composta 
por assistente social, enfermeira, psicóloga e médica ginecologista. As reuniões são 
agendadas e informadas previamente aos cadastrados através de contato telefônico ou 
por correspondência. 

 Liane faz as demonstrações antes da distribuição 

  
 
 

 
 
 

Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 
Jornal Pequeno/MA 

04 de julho de 2008 

 



 

 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada ontem (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

 Fecundidade – A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão 
reprodutivo. Em 1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 
anos. Em 2006, essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas 
aos 15 anos também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente. 

 (G1)  

  
 
 
 
 

Vital Brazil reforça campanha de aleitamento materno 
Jornal Vale do Aço - Últimas Notícias/MG 

02 de agosto de 2008 

 

TIMÓTEO - Começou na sexta-feira (1º), a 17ª Semana Mundial da Amamentação 
promovida pelo Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Segundo um 
levantamento realizado pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 
divulgado no início de julho deste ano, 43% das crianças são amamentadas na primeira 
hora de vida, no Brasil. 

  Ainda conforme as estatísticas da PNDS, 99% das crianças brasileiras são 
amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças menores de seis meses 
recebem exclusivamente o aleitamento materno. 

 No Hospital e Maternidade Vital Brazil são realizados em média 110 partos por mês.  
Toda gestante ou puérpera (mãe nas primeiras seis semanas após parto) que fez 
acompanhamento e deu à luz no Hospital recebe orientações especiais da equipe de 
enfermagem. De acordo com a gerente assistencial, Graziella Maura, o incentivo ao 
aleitamento começa ainda durante a gestação da mulher. 



 "A orientação que passamos as mães aqui no HMVB é sobre os benefícios que o leite 
materno traz para a criança desde o momento em que ela nasce até pelo menos um ano 
de vida. Crianças que são amamentadas têm menos chances de ter diarréia, pneumonia, 
doenças responsáveis por boa parte da mortalidade infantil". 

 A paciente S. L. D. tem a intenção de amamentar a recém-nascida, A.C. D., enquanto 
produzir leite. "Eu quero amamentar minha filha só com o leite até o dia em que ela 
precisar de outros alimentos. 

  Nunca tive receios em amamentar por questões de estética porque penso que o leite é 
essencial para o bebê". 

 Além de auxiliar na prevenção de alergias, o leite contém todos os nutrientes necessários 
ao desenvolvimento da criança. 

  "O incentivo ao aleitamento materno acontece desde o momento em que a gestante dá 
início ao pré-natal até o momento pós-parto. As campanhas são positivas, apesar de a 
maioria das mães terem consciência do bem que o leite faz ao bebê", afirma a enfermeira 
Graziella. 

 Fonte: Redação JVA 

  
 
 

 
 
 
País vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade infantil 

antes de 2015, afirma Lula 
Jornal Vale do Aço - Últimas Notícias/MG 

07 de julho de 2008 

 

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (7) que o Brasil vai atingir as 
Metas do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que 
diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 "O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%." 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 "Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 



virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo." 

 Fonte: ABr 

  
 
 

 
 
 

País vai atingir metas de combate à desnutrição até 2015, diz Lula 
Jornal VS - Sinosnet/RS 

07 de julho de 2008 

 

 

  Brasília  - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje, dia 7, que o Brasil vai 
atingir as Metas do Milênio – estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
– no que diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou 
ainda os índices divulgados na última quinta-feira, dia 3, na Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 “O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%." 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
– conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo.” 

  
 
 
 
 

País vai atingir metas de combate antes de 2015 
Maracaju News/MS 

07 de julho de 2008 

 

 Dourados Agora  

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (7) que o Brasil vai atingir as Metas 



do Milênio – estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) – no que diz 
respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. 

 Lula elogiou ainda os índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional 
de Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde.“O Brasil 
está preparado. 

 Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso tudo é um sucesso 
extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a desnutrição infantil em 4%. 
No Nordeste, a desnutrição caiu 74%." 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
– conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo.” 

 Fonte: Agência Brasil 

   

  
 
 

Desnutrição infantil cai 50% em dez anos e mortalidade, 44% 
Mato Grosso On Line/MT 

03 de julho de 2008 

 

 A desnutrição infantil em crianças menos de cinco anos teve redução de cerca de 50% 
no Brasil entre 1996 e 2006, segundo dados da Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde da Criança e da Mulher, divulgados pelo  Ministério da Saúde. A redução 
contribuiu para uma queda de 44% na mortalidade infantil. 

 Segundo a pesquisa, a taxa de mortalidade caiu de de 39 para cada mil nascidos vivos 
em 1996 para para 22 por mil nascidos vivos em 2007. Atualmente, a taxa brasileira está 
em 21,2 por mil nascidos vivos, e o Ministério projeta uma taxa ainda menor até 2012: 
14,4 por mil nascidos vivos.   “Temos que continuar na mesma linha. É uma integração de 
políticas. A saúde tem que se associar à política de educação, à política de transferência 
de renda, de saneamento ambiental, dos agentes comunitários de saúde. Essa ação 
intersetorial que vai permitir que nós avancemos ainda mais. O Brasil está no caminho 
certo”, afirmou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope  ), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 



(Cebrap) com instituições parceiras. 

    Fome crônica   

 Na região Norte, no entanto, um dado chamou a atenção no estudo: 13,3% da população 
da região passou fome nos três meses anteriores à realização da pesquisa. Para 
solucionar o problema, Temporão defende a união de vários setores políticos. 

 A segurança alimentar medida na pesquisa – que diz respeito ao acesso à quantidade 
suficiente e qualidade adequada dos alimentos – varia de acordo com a escolaridade da 
pessoa de referência no domicílio, segundo Temporão. 

 Na opinião do ministro, o destaque da região neste índice tem razões claras. “Norte é 
uma região que tem diferenças em todos os indicadores - emprego, crescimento 
econômico, desigualdade e presença das políticas de saúde. Mas a pesquisa mostra 
também uma redução significativa das desigualdades regionais, das desigualdades entre 
população rural e urbana”. 

  Reprodução   

 Mulheres estão conseguindo atingir sua intenção reprodutiva, mas ainda há diferenças 
entre o momento em que a mulher deseja ter filhos e o que ela realmente os tem. Essa 
diferença é detectada, segundo a coordenadora da pesquisa, Elza Berquó, principalmente 
em mulheres com pouca escolaridade, negras e que vivem no Norte e no Nordeste. 

 “Apesar do aumento no uso de anticoncepcionais, a porcentagem de mulheres que 
tiveram filhos sem planejamento nos faz pensar na falha dos métodos contraceptivos, na 
descontinuidade do seu uso ou na falha de oferta gratuita desses métodos”, explica a 
coordenadora da pesquisa. 

 Ela ressalta que o cenário reprodutivo se alterou e destaca o fato de a esterilização 
feminina ter perdido lugar para a pílula anticoncepcional como o método mais utilizado 
para se evitar a gravidez. A pesquisa de 1996 indica que 40% das mulheres, na época, 
haviam feito esterilização, mas esse percentual hoje é de 29%. Desse total, 59% dos 
procedimentos ocorrem após uma cesariana. 

 O aumento da ocorrência desse tipo de parto no Brasil – que passou de 36% para 44% 
dos partos - é outra preocupação do Ministério da Saúde. O ministro, no entanto, afirma 
que providências já são tomadas para tentar diminuir este índice. 

 “Há políticas em andamento. A questão do parto cesária envolve muitas dimensões, a da 
mulher, do casal, do médico, a atividade profissional. O parto normal garante segurança 
maior da mulher e do recém-nascido”. 

 Um dado aparentemente paradoxal e que chamou a atenção dos pesquisadores foi a 
permanência da taxa de gestantes que não receberam dose da vacina antitetânica 
durante o pré-natal em 3%, apesar de a quantidade de mulheres que não fizeram nenhum 
tipo de acompanhamento pré-natal ter diminuído. 

  Crianças   

 O ministro ressaltou que os dados mostram que aumento da escolaridade da mãe, da 
renda média da família, a ampliação do programa de Saúde da Família e o Bolsa Família 
são políticas que se somam e que estão permitindo melhorar a situação da alimentação 
infantil no país. 

 Um problema identificado, na opinião de Temporão, é a diminuição do aleitamento 
materno. “O ministério advoga que o aleitamento materno seja de forma exclusiva ate os 
seis meses de vida, e a pesquisa mostra que temos apenas 45% das crianças estão 
sendo amamentadas exclusivamente no seio até os três meses”, disse. A região Sul 
apresentou o maior índice de crianças que nunca foram amamentadas até os cinco anos. 



O tempo médio de aleitamento, no entanto, aumentou de sete para 9,4 meses. 

 Os resultados positivos da pesquisa podem ser atribuídos, de acordo com o ministro, ao 
aumento no nível de escolaridade e à melhoria do poder aquisitivo da população, além da 
ampliação da assistência à saúde e á ampliação da cobertura de abastecimento de água. 
“A oferta de saneamento, aumentou, renda, o emprego. Só a verba da saúde não 
aumentou, porque a CPMF não foi aprovada”, criticou. 

  
 
 
 

Lula: País atingirá metas contra desnutrição antes de 2015 
Mato Grosso On Line/MT 

07 de julho de 2008 

 

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil vai atingir as Metas do Milênio 
estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) no que diz respeito à 
desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os índices 
divulgados na última quinta-feira na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2006 
(PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 "O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%." 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atençãoao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também se registrou o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 "Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo." 

  
 
 
 

União gasta R$ 517,5 milhões com diárias e passagens 
Mato Grosso On Line/MT 

07 de julho de 2008 

 

 Os gastos da União com passagens e diárias no primeiro semestre de 2008 diminuíram 
2,4% em relação ao mesmo período no ano passado. Apesar de ser uma redução tímida, 
o valor é o menor para o período desde 2005. Clique aqui para ver a série histórica. Em 
2008, os órgãos públicos federais desembolsaram R$ 517,5 milhões, sendo R$ 250,4 



milhões com diárias e R$ 267,1 milhões com passagens e despesas com locomoção. No 
ano passado, foram aplicados R$ 530,2 milhões, o que representa uma diferença de R$ 
12,8 milhões. A quantia é um pouco maior, por exemplo, do que o Senado gastou com 
esse tipo de despesa (R$ 11,7 milhões) no primeiro semestre. Clique aqui para ver a 
comparação com o ano passado. 

 De acordo com dados do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), os 
campeões de gastos são os ministérios da Educação, Defesa, Justiça, Saúde e a Câmara 
dos Deputados. Juntos, já somam R$ 248,8 milhões em pagamento de viagens e diárias, 
valor que representa quase metade dos gastos com os serviços em 2008. O campeão da 
lista é o Ministério da Educação, com R$ 60,9 milhões. Logo atrás vem o Ministério da 
Defesa, com R$ 60,4 milhões. 

 Os menores gastos ficaram por conta da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da 
Justiça Militar, do Ministério do Esporte, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Cada um deles desembolsou menos de R$ 1,5 milhão 
com passagens e diárias no primeiro semestre desse ano. Em relação à 2007, o 
Ministério do Planejamento foi o que teve a maior redução. Conseguiu diminuir suas 
despesas com os serviços em 82%, o que em valores absolutos representa R$ 37 
milhões, o mesmo montante, por exemplo, que a Câmara dos Deputados gastou com 
diárias e passagens nesse período. 

 Já o maior aumento com o pagamento desses itens foi o do Ministério da Educação, que 
apesar de não ter tido o maior crescimento percentual (27%), gastou R$ 13,1 milhões a 
mais que no primeiro semestre de 2007. 

  Peculiaridades dos ministérios   

 As assessorias dos órgãos responsáveis pelos maiores gastos explicam que tais 
despesas são inerentes aos seus funcionamentos. Cada um com suas peculiaridades. A 
assessoria do Ministério da Educação, cujos gastos aumentaram 27% em relação ao ano 
passado, esclarece que o valor da pasta é superior ao dos demais órgãos porque 
contabiliza os recursos aplicados pelas 50 universidades federais e pelos Centros de 
Ensino Tecnológico (Cefets). De acordo com a assessoria, se forem levadas em conta 
apenas as despesas do gabinete e das secretarias do ministério, as cifras seriam bem 
menores em relação ao valor global. 

 Além disso, a assessoria esclarece ainda que o ministério não estipula um limite, já que 
as Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) são autônomas e utilizam as diárias 
dentro do orçamento-geral da instituição. O Ministério da Defesa, por sua vez, alega que, 
em sua rubrica, são contabilizados os gastos das três Forças Armadas (Exército, 
Aeronáutica e Marinha), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Empresa 
Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) e da Escola Superior de Guerra 
(ESG). De acordo com a assessoria, somente entre militares, o contingente é de 320 mil a 
340 mil homens, dependendo da época do ano. “É um universo muito grande de pessoas 
e de unidades”, afirma a assessoria. Já no Ministério da Justiça, a assessoria esclarece 
que a maior parte dos gastos fica por conta da Polícia Federal. 

 A assessoria do Ministério da Saúde, por sua vez, afirma que “as funções institucionais 
da saúde pública brasileira, num país de dimensões continentais e mais de 5.000 
municípios, exigem intensa mobilização e participação dos membros do Ministério da 
Saúde”. Nesse sentido, a assessoria destaca a mobilização para as campanhas de 
vacinação infantil e para idosos, o treinamento de gestores e profissionais de saúde em 
todo o país e a fiscalização e acompanhamento da execução de convênios. 

 Segundo a assessoria, o reflexo desse trabalho pode ser visto nos resultados da 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS-2006), 



divulgada na última quinta-feira (3), que mostram a queda na desnutrição infantil e na 
mortalidade infantil, e a ampliação do acesso de mulheres e crianças às ações e serviços 
de saúde nos últimos dez anos. 

 Por fim, a assessoria da Câmara dos Deputados explica que as viagens são inerentes ao 
exercício de legislar, nos moldes que temos no Brasil, já que, na lógica da representação 
popular, a atuação dos deputados federais exige a presença dos parlamentares em 
Brasília e em sua base eleitoral. Cada um deles tem direito a uma cota mensal para 
gastar com passagens aéreas que variam de acordo com o estado de origem. O deputado 
do Acre, por exemplo, recebe R$ 16.099,80 e o deputado do DF recebe R$ 4.253,91. 

 As viagens podem incluir ainda deslocamentos por terra nos estados de origem. Neste 
caso, o parlamentar gasta recursos da verba indenizatória, que prevê ressarcimento com 
gastos com passagens e combustíveis (limitado a 30% da cota de R mil a que tem direito 
mensalmente). Esses dispêndios podem ser consultados no link "Transparência" do Portal 
da casa. São contabilizadas ainda despesas de convidados que participam de audiências 
públicas. 

  
 
 
 

Bebês brasileiros não mamam logo ao nascer 
Meia Hora/RJ 

02 de agosto de 2008 

 

Aleitamento materno é fundamental na primeira meia hora de vida 

 O aleitamento materno nos primeiros 30 minutos de vida do bebê aumenta primeiros 30 
minutos de vida do bebê aumenta em 52% a imunidade do recém nascido, segundo o 
Ministério da Saúde. Mas, de cada 100 brasileiros que nascem, apenas 43 são 
amamentados na primeira meia hora de vida, de acordo com a última 'Pesquisa Nacional 
de Demografia e Saúde' (PNDS), divulgada ontem, durante o lançamento da 'Semana 
Mundial de Amamentação', na Fiocruz. 

 Segundo a pesquisa, 99% são amamentados no primeiro dia de vida, e 40% das crianças 
menores de 6 meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. 

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento e afirmou que seus 4 filhos 
foram amamentados até 2 anos e 6 meses. "Lá em casa, o projeto Fome Zero foi 
ampliado", brincou. 

 Índice ainda ruim 

 No Brasil, os índices de amamentação ainda são baixos, mas a boa notícia é que a 
duração média da amamentação exclusiva com leite matemo subiu de um mês para dois 
meses, em dez anos (de 1996 e 2006). 

 "É importante desencorajar, nos 6 primeiros meses de vida, a inclusão de chés na 
alimentação. Isso reflete negativamente na saúde do bebê. Até os 6 meses, o leite 
materno tem tudo o que ele precisa", alertou Graciete Vieira, presidente do Departamento 
de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. 
 
 
 
País vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade infantil 

antes de 2015, afirma Lula 



Monitor Campista - OnLine/RJ 
08 de julho de 2008 

 

 Brasília -  O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que o Brasil vai atingir as 
Metas do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que 
diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 Umas das coisas ditas pelo presidente é que o Brasil está preparado. 

 - Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso tudo é um sucesso 
extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a desnutrição infantil em 4%. 
No Nordeste, a desnutrição caiu 74% - disse. 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. "Acho que o século XXI é o 
século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e virar cidadão, ter direito à 
moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso ao lazer, à cultura. Estou 
convencido que nós estamos no caminho certo". 

  
 
 
 

Acompanhamento para evitar a desnutrição infantil 
Monitor Campista - OnLine/RJ 

10 de julho de 2008 

 

 O acompanhamento começa ainda na gestação e segue a criança até os seis anos de 
idade. O projeto desenvolvido pela Obra do Salvador, através da Pastoral da Criança, 
atende a famílias de comunidades carentes e contribui para que o governo possa fazer 
previsões otimistas, como a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgada 
esta semana. 

 O presidente disse que o Brasil vai atingir as Metas do Milênio - estabelecidas pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) - no que diz respeito à desnutrição e à 
mortalidade infantil antes de 2015. Índices divulgados pela Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006) mostraram que o percentual de mulheres que 
não se submetem a exames pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% 
em 2006 e, na zona urbana, de 8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 Segundo a assistente social da Obra do Salvador, Darcilene Lima Fiúza, as líderes 
comunitárias da pastoral visitam as gestantes em casa e orientam sobre nutrição e 
cuidados com a Saúde para garantir um bom desenvolvimento da gravidez. Depois, 



quando o bebê nasce, o acompanhamento continua e, entre outros cuidados, há uma 
atenção especial quanto ao peso das crianças. 

 - Se elas constatam que alguma criança está abaixo do peso, fazem o acompanhamento 
e encaminham para atendimento no posto de Saúde. Dependendo do caso, nós também 
fornecemos a multimistura que é produzida aqui mesmo na Obra do Salvador. A 
multimistura serve como um complemento alimentar - completou Darcilene. O projeto 
atende famílias de comunidades carentes em todos os municípios do Norte e Noroeste 
Fluminense. 

 PESQUISA 

 Mesmo com números favoráveis, ainda há muito o que melhorar. Segundo a pesquisa, 
apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais insatisfatório foi a 
Norte, com 61% dos casos. Para o governo, os resultados da pesquisa podem ser 
atribuídos também a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao 
saneamento, além da ampliação do acesso à Saúde pública, sobretudo em atendimentos 
como o pré-natal, a atenção ao parto e a vacinação. 

  
 
 

Estudo constata que acesso a pré-natal cresceu 
MS Notícias/MS 
03 de julho de 2008 

 

 O percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-natal caiu na zona rural 
de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 8,6% para 0,8% no mesmo 
período. Esse foi um dos avanços constatados pela Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde, divulgada hoje (3). O 
índice nacional ficou em 1,3% de mulheres grávidas que não realizaram nenhuma 
consulta. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais, 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi o Norte, com 61% dos casos. A região também registrou o maior índice 
de grávidas que não foi submetida a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Temos que dar continuidade às estratégias [de estímulo ao pré-natal] para que esse 
aumento se dê de forma eqüitativa também nas regiões Norte e Nordeste. Essa é 
inclusive, umas das metas do [programa] Mais Saúde”, apontou o ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. 

 Outros fatores que diferenciaram o acesso ao pré-natal foram a escolaridade e o fato de 
o acompanhamento ter sido feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por clínicas 
particulares. 

 Em relação ao primeiro fator, a pesquisa constatou que o acesso aumenta junto com a 
quantidade de anos de estudo, passando de uma assistência total para mulheres que 
estudaram por 12 anos ou mais para um percentual de 6,9% de gestações sem nenhuma 
consulta pré-natal entre mulheres sem instrução formal alguma. 

 Outro dado destacado na pesquisa em relação ao pré-natal é o aumento no percentual 
de mulheres que realizaram a primeira consulta antes de completar três meses de 
gestação. Se em 1996 esse percentual era de 66%, em 2006 o número chegou a 82,5%. 

 O tempo médio de gestação na primeira consulta no Brasil é de 2,3 meses. Nas regiões 



Sul, Sudeste e Centro-Oeste, esse período é de dois meses. Já no Nordeste e no Norte a 
primeira consulta é mais tardia: 2,6 e 2,7 meses respectivamente. 

  
 
 
 

Pesquisa revela mais qualidade de vida a mulheres e crianças 
MS Notícias/MS 
03 de julho de 2008 

 

 Redução na mortalidade infantil e melhoria de acesso a métodos contraceptivos e a 
medicamentos. Esses são os principais resultados percebidos através da PNDS-2006 
(Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde – ano 2006), que é financiada pelo Ministério 
da Saúde, e que foi divulgada nesta quinta-feira (3). 

 De 1996 a 2006, a melhoria significativa na vida de mulheres e crianças foram graças às 
políticas sociais implementadas no país. Com tais ações, foi possível aumentar o acesso 
aos serviços de saúde, assistência médico-hospitalar, medicamentos e métodos 
contraceptivos. 

 Em crianças menores de cinco anos, a desnutrição não atinge 50% dessa população. No 
mesmo sentido, a mortalidade infantil – calculada sobre cada mil nascimentos – caiu de 
39 para 22 crianças. Neste ano, a mortalidade infantil está na faixa dos 22,1 por mil 
nascidos vivos e a expectativa é de que em 2012, a taxa esteja em 14,4. 

 Devido a dificuldades de acesso e, sobretudo por questões culturais, as mulheres que 
residem no meio rural não realizavam qualquer tipo de consulta pré-natal, o que 
culminava em gestações e partos de risco, quase sempre realizados na casa da gestante. 

 Segundo a pesquisa, em 2006, 97% das mulheres tiveram acesso a pelo menos uma 
consulta pré-natal durante a gravidez; em 1996, o número chegava a 68%. Ainda que não 
exista uma política generalizada de controle de natalidade, as orientações de 
planejamento familiar reduziram de 2,5 filhos por mulher em 1996 para 1,8, em 2006. 

 Boa parte das mudanças de comportamento em relação a planejamento familiar e 
quantidade de filhos se devem à maior informação a respeito de métodos contraceptivos. 
Praticamente 100% das mulheres entrevistadas conhecem alguma técnica 
anticoncepcional e, em dez anos, a distribuição gratuita de métodos contraceptivos 
aumentou 200%. 

 O aumento na distribuição de anticoncepcionais reduziu o número de esterilizações 
femininas (de 27,3%, em 1996, para 21,8% em 2006). Já os homens, o número de 
cirurgias que impedem a procriação dobrou, de 1,6% para 3,4%. 

 A pesquisa abordou também aspectos sobre a vida sexual, gestação, desnutrição e 
aleitamento materno. A pesquisa completa pode ser acessada no site do Ministério 
www.saude.gov.br 

  
 
 
 

Começa hoje a campanha nacional de aleitamento materno 
MS Notícias/MS 

01 de agosto de 2008 

 



 Menos chances de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes - diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a serem 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que tem sua versão 
nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da campanha começa nesta sexta-feira (1º) 
no Rio de Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional é a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder e 
filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha, que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. “O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo 
Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

 Novo Retrato 

 Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar pronta até o fim deste ano. 
No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra paralisia infantil, 
haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá não só as capitais, mas 
também diversos municípios dos Estados. “Aí, sim, teremos uma fotografia mais precisa e 
ampla que a da PNDS”, prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. “Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva”, diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil, voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 
11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
Estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

 Contra-Indicação 

 Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber o leite materno. 



Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães portadoras do vírus 
HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova do Espírito Santo, 
assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, o leite até poderia 
ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o vírus. Passaria a 
ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos hospitais, em que 
todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos bebês. 

 “Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe”, garante a assistente. Hoje, no País, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento. 

  
 
 

PNDS-2006: no Sul, quase 100% das mulheres fazem pré-natal 
O Barriga Verde/SC 

06 de julho de 2008 

 

 Estudo revela que apenas 0,2% dos partos são domiciliares. A presença do médico 
nesse momento é garantida a 97,2% das mulheres   

 Um dos grandes avanços mostrados pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 
2006 (PNDS-2006), na região Sul, foi o acesso de quase 100% das mulheres ao 
acompanhamento na gestação. Em 1996, 6,3% das mulheres grávidas não foram 
submetidas à consulta pré-natal. Em 2006, esse número caiu para 0,6%. 

 O levantamento evidenciou ainda uma redução drástica no número de partos 
domiciliares. Em 1996, 1,2% dos partos ocorreram em casa. Em 2006, o percentual caiu 
para 0,2%. A presença de um médico nesse momento, que antes acontecia em 87,6% 
dos partos, passou a 97,2% em 2006. 

 VIDA SEXUAL E FILHOS —  A queda na taxa de fecundidade de 2,3 filhos por mulher 
para 1,6, entre 1996 e 2006, demonstra mudança de comportamento da brasileira em 
idade fértil que vive no Sul. Essas mulheres têm mais acesso a métodos contraceptivos: 
82% da população usam algum método e, em dez anos, dobrou o número de usuários de 
preservativo masculino, passando de 4,9% para 9,9%. 

 As sulistas, seguindo a tendências das mulheres das outras regiões, iniciaram a vida 
sexual mais cedo. A primeira relação sexual, que antes ocorria aos 19,5 anos, passou 
para 17 anos. 

 A precocidade resultou em aumento no número de grávidas ou mães com idades entre 
15 e 19 anos. No Sul, em 1996, as jovens que afirmaram estar grávidas do primeiro filho 
correspondiam a 3,1% das entrevistadas. Em 2006, esse percentual subiu para 4,1%. As 
jovens que afirmaram ser mães, em 1996, representavam 13,3% da população, número 
que aumentou para 14,4% em dez anos (leia quadro abaixo). 

 A precocidade na vida sexual implicou rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade para o primeiro filho era de 22,5 anos, enquanto que em 2006, 
passou a ser de 21 anos. 

 O aumento na distribuição gratuita de métodos contraceptivos contribuiu para essa 
tomada de decisão. O acesso mais amplo aos métodos levou a uma redução dos 
procedimentos de esterilização em mulheres. Em 1996, 29% das mulheres do Sul com 
parceiros fixos haviam realizado cirurgia. Em 2006, o índice caiu para 19,2%, o que 



representou o menor percentual no país. A participação dos homens na anticoncepção, 
com a esterilização masculina, quase dobrou em dez anos, de 2,6% para 5,3%. 

 ACESSO A MEDICAMENTOS —  A PNDS-2006 investigou a ocorrência, em mulheres 
férteis da região, de enfermidades como hipertensão (11,7%), diabetes (1,7%), 
bronquite/asma (8,6%), depressão/ansiedade/insônia (23,6%), anemia (19,2%), 
artrite/reumatismo (5,8%) e vaginite/vulvo-vaginite (20,9%) e o acesso a medicamentos 
para o tratamento. Mais de 93% das entrevistadas afirmaram ter acesso aos 
medicamentos para o tratamento. 

 PNDS – Mulheres (15 a 49 anos)    

 1996    

 2006    

 Fecundidade e anticoncepção 

 Taxa de fecundidade 

 2,3 

 1,6 

 Usa algum método contraceptivo 

 80,3% 

 82% 

 Usa pílula anticoncepcional 

 34,1% 

 39% 

 Usa preservativo masculino 

 4,9% 

 9,9% 

 Mulher esterilizada 

 29% 

 19,2% 

 Homem esterilizado 

 2,6% 

 5,3% 

 Gestação e parto 

 Nunca fez consulta pré-natal 

 6,3% 

 0,6% 

 O parto aconteceu em casa 

 1,2% 

 0,2% 

 Médico presente na hora do parto 

 87,6% 

 97,2% 



 Vida sexual e filhos  

 Está grávida do 1º filho (15 a 19 anos) 

 3,1% 

 4,1% 

 Jovem que já é mãe (15 a 19 anos) 

 13,3% 

 14,4% 

 Idade mediana na primeira relação 

 19,5 

 17 

 Crianças sofrem menos com diarréia e tosse  

 As infecções respiratórias e as ocorrências de diarréia em crianças da região Sul 
apresentaram queda em dez anos. Nas duas semanas anteriores à pesquisa, em 1996, 
10,8% das mães afirmaram que seus filhos haviam tido diarréia. Em 2006, o número de 
crianças com diarréia, no mesmo período da entrevista anterior, caiu para 8,7%. A adesão 
ao soro caseiro cresceu em dez anos. Em 2006, 20,6% das mães disseram ter recorrido a 
essa alternativa contra 5,9% em 1996. 

 Os quadros de infecção respiratória com tosse, nas duas semanas anteriores à pesquisa, 
apresentaram queda importante. Em 1996, 49,7% das crianças tiveram tosse. Dez anos 
depois, o percentual era de 31,4%. Já os episódios de febre permaneceram estáveis em 
dez anos: 27,1% em 1996 para 27,3%, em 2006. 

 DESNUTRIÇÃO INFANTIL —  A PNDS-2006 revelou um pequeno aumento da 
desnutrição infantil na região Sul, ao contrário do que ocorreu nas demais regiões. O 
déficit de altura para a idade entre as crianças da região, com até 5 anos de idade subiu 
de 6,9% para 8,5% entre 1996 e 2006. Os casos de déficit de peso versus altura 
cresceram de 0,6% para 2%. De acordo com os pesquisadores, nos dois casos, a 
elevação não é relevante do ponto de vista nutricional. 

 ALEITAMENTO MATERNO –  Na região Sul, em 2006, 7,5% das crianças nunca foram 
amamentadas. Esse percentual supera o verificado pela PNDS-2006 nas demais regiões 
brasileiras (Norte com 1,8%, Nordeste com 3,7%, Sudeste com 3% e Centro-Oeste com 
2,3%). O Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento ocorra na primeira hora após 
o nascimento. O número de crianças que foram amamentadas nesse momento, em 2006, 
foi maior que nos dez anos antes: 35,6% contra 24,1%. O aleitamento nas primeiras 24 
horas depois do parto, entre as crianças alguma vez amamentadas, alcançou 
praticamente a totalidade em 2006 (99,5%), contra os 81,2% apurados dez anos antes. A 
mediana de duração da amamentação exclusiva em crianças com até 35 meses de idade 
( 

 DESNUTRIÇÃO MATERNA —  Na avaliação do estado nutricional das mães, apenas 
2,2% das mulheres da região apresentaram déficit de peso. A PNDS-2006 revelou 
também que 44,2% delas têm excesso de peso e 19,4% são obesas (o maior percentual 
em todas as regiões brasileiras). Em relação à circunferência da cintura, 50,1% delas 
estão com 80 cm ou mais. E entre as mulheres com mais de 88cm, o percentual chega a 
28,2%. 

 PNDS – Crianças (0 a 5 anos)    

 1996    

 2006    



 Aleitamento  

 Amamentação na 1ª hora após o parto 

 24,1% 

 35,6% 

 Amamentação no primeiro dia pós-parto (crianças alguma vez amamentadas) 

 81,2% 

 99,5% 

 Duração, em meses, de aleitamento exclusivo até 35 meses de idade 

 1,7 

 2,63 

 Desnutrição  

 Déficit de altura x idade 

 6,9% 

 8,5% 

 Déficit de peso x altura 

 0,6% 

 2% 

 Infecções respiratórias e diarréia  

 Teve febre 15 dias antes da entrevista 

 27,1% 

 27,3% 

 Teve tosse 15 dias antes da entrevista 

 49,7% 

 31,4% 

 Teve diarréia 15 dias antes da entrevista 

 10,8% 

 8,7% 

 Atendida nos serviços de saúde 

 20,2% 

 59,1% 

 Usou soro caseiro 

 5,9% 

   

  
 
 

De cada 100 bebês, apenas 43 mamam logo ao nascer 
O Dia/RJ 

02 de agosto de 2008 

 



Ampliação do aleitamento materno é meta de campanha 

 O aleitamento materno nos primeiros 30 minutos de vida do bebê aumenta em 52% a 
imunidade do recém-nascido, segundo o Ministério da Saúde. Mas, de cada 100 
brasileiros que nascem, apenas 43 são amamentados assim que nascem, segundo a 
última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) divulgada ontem, durante 
lançamento da Semana Mundial de Amamentação, na Fiocruz. 

 "A primeira amamentação é fundamental porque o bebê recebe o colostro, considerado a 
primeira vacina. E se o bebê é alimentado exclusivamente com leite materno nos 
primeiros 6 meses, cai em 85% o risco de doenças causadas por baixa imunidade, como 
problemas respiratórios, circulatórios e diarréias", disse Adson Franco, diretor de Ações, 
Estratégicas do ministério. 

 O Ministério da Saúde criará a Rede Nacional de Amamentação, para que profissionais 
da Saúde da Família incentivem a alimentação exclusiva nos seis meses. Segundo a 
pesquisa, 99% dos bebês são amamentados no primeiro dia de vida, e 40% das crianças 
menores de 6 meses recebem exclusivamente o leite materno. "Na amamentação, a 
gente alimenta não só o corpo da criança, mas a alma, com amor, segurança e 
cumplicidade. E insubstituível", disse a atriz Dira Paes, madrinha da campanha, mãe de 
Inácio. 

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento e afirmou que seus quatro 
filhos foram amamentados até 2 anos e 6 meses. "Lá em casa, o projeto Fome Zero foi 
ampliado", brincou. 

 ___________________ 

 Sobe duração do aleitamento materno exclusivo  

 No Brasil, os índices de amamentação ainda são baixos, mas a duração média da 
amamentação exclusiva com leite materno subiu de um mês para dois meses de idade 
dos bebês, em dez anos, segundo a PNDS de 1996 e 2006. 

 "É importante desencorajar, nos seis primeiros meses de vida, a inclusão de chás na 
alimentação das crianças amamentadas. Isso reflete negativamente na saúde do bebe. 
Até os seis meses de idade, o leite materno tem tudo o que o bebê precisa", alertou 
Graciete Vieira, presidente do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Segundo Adson Franco, a região Norte do Brasil é a pior em índice 
de amamentação. O Sul e Sudeste também não têm bons números: "No Norte, ainda há a 
falsa crença no 'leite fraco'. Já no Sul e Sudeste, o trabalho fora de casadas mães é uma 
dificuldade para a amamentação". 
 
 
 

Maioria dos leitores iniciou vida sexual antes dos 18 
O Dia online/RJ 

04 de julho de 2008 

 

 Rio - A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde mostrou que, em dez anos, mais 
mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo. 

 Em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira relação aos 15 anos. Dez 
anos depois, esse índice subiu para 32,6%. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 
74% tiveram a primeira relação antes dos 20 anos. 

 O Dia Online  perguntou aos leitores quando iniciaram a vida sexual, e a maioria disse 



que o fato se cosumou antes dos 18 anos (46,1%). Já 31,1% foram de acordo com o 
balanço da pesquisa do Ministério da Saúde, e admitiram ter uma vida sexual mais 
precoce. 

 Em último lugar, mas com representatividade alta, 22,8% dos leitores disseram ter 
iniciado a vida sexual só depois do casamento. 

 Confira o resultado da enquete:  

 Quando você iniciou sua vida sexual? 

   

 Antes dos 15 anos    31,1% (952 votos) 

 Antes dos 18 anos    46,1% (1411 votos) 

 Só depois do casamento    22,8% (696 votos) 

 Total: 3059 votos 

  
 
 

Lula: País vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade 
infantil antes de 2015 

O Dia online/RJ 
07 de julho de 2008 

 

 Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o Brasil 
vai atingir as Metas do Milênio – estabelecidas pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) – no que diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula 
elogiou ainda os índices divulgados na última quinta-feira na Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 “O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%."  

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
– conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo.” 

 As informações são de Paula Laboissière, da Agência Brasil    

  
 



 
 

Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 
O Dia online/RJ 

03 de julho de 2008 

 

 Brasília - A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde mostra que, em dez anos, mais 
mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo. Em 1996, 11% das entrevistadas 
informaram ter tido a primeira relação aos 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu 
para 32,6%. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação 
antes dos 20 anos. 

 Quando você iniciou sua vida sexual?   Antes dos 15 anos 

  
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas e diabetes em 
mulheres em idade fértil 

O Dia online/RJ 
03 de julho de 2008 

 

 Brasília - Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de 
desenvolverem doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

 Agência Brasil  

  
 
 
 

Deputado mostra avanços do Governo Lula 



O Documento/MT 
09 de julho de 2008 

 

O líder do PT na Assembléia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Alexandre 
Cesar (PT), anunciou avanços do governo Lula nas metas de combate à desnutrição e à 
mortalidade infantil, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) até 2015. 
O parlamentar exibiu dados publicados na última quinta-feira (03/07) na Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da 
Saúde. 

 Os dados revelam que no Nordeste a desnutrição caiu 74% e graças a programas de 
financiamento e transferência de renda, a mortalidade infantil foi reduzida em 44%. 
Conforme o deputado Alexandre Cesar, no programa semanal Café com o presidente, 
Lula atribuiu os resultados da pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água 
tratada e ao saneamento, além da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em 
atendimentos como o pré-natal, a atenção ao parto e a vacinação. 

 "Quanto à crise dos alimentos, o presidente Lula declarou que a alta dos preços é um 
problema ´bom´, no sentido do Brasil aproveitar esta ocasião para explorar ao máximo 
sua capacidade produtiva, ainda mais com o Plano Safra Mais Alimentos. Este programa 
de financiamento de R$ 25 bilhões vai financiar 60 mil tratores e outros implementos 
agrícolas para a agricultura familiar até 2010", contou o parlamentar. 

  
 
 
 

Em Cena 
O Estado do Maranhão/MA 

24 de julho de 2008 

 

Perigo na obesidade I   

 Comprovado: a obesidade aumenta os riscos de doenças cardíacas em mulheres! A 
constatação é da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS). 

 O estudo levou em consideração a circunferência da cintura, visto que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para doenças cardiovasculares e/ou diabetes. 

 O pior: o excesso de peso foi apontado como um dado em crescimento no Brasil. 
lSegundo a pesquisa, 43% das mulheres em idade fértil estão acima do peso e 16% são 
obesas. Esses são dados mais que convincentes para emagrecer e manter-se magra. 

 Perigo na obesidade II   

 Mesmo as obesas têm alternativas. A redução de estômago é uma delas. E temos, em 
São Luís, um médico e um hospital referências no assunto: José Aparecido Valadão e 
Hospital São Domingos. O cirurgião é responsável pelo maior número de reduções de 
estômago, realizadas com sucesso, no Maranhão. E o São Domingos é o local escolhido 
pela estrutura adequada para o procedimento. Sim, porque antes de realizar um 
procedimento como esse, é necessário estar atento ao profissional e ao local onde será 
realizada a cirurgia. 

 

Fale com Nedilson Machado nm@mirante.com.br  



  
 
 

Apoio às mães 
O Fluminense/RJ 

01 de agosto de 2008 

 

Não é a toa que a campanha da SBP deste ano tem como foco o apoio às mães. Afinal, 
para amamentar é preciso tempo e tranqüilidade. De acordo com informações divulgadas 
pelo Ministério da Saúde, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses era praticamente nula. Mas este quadro vem mudando: hoje, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) divulgada no mês passado, 40% das 
crianças menores de seis meses recebem exclusivamente o leite da mãe. 

 Para a pediatra, a melhora nos números tem a ver com as campanhas, mas também com 
o trabalho de apoio realizado por médicos desde o pré-natal e nas maternidades. Na 
opinião dela, o apoio deve passar também pelos familiares e pelo governo, inclusive com 
as discussões sobre a licença-maternidade de seis meses. 

 Paula comenta que, para apoiar as mães, nesta semana dedicada a promoção do 
aleitamento materno, a Sociedade de Pediatria do Estado Rio de Janeiro disponibiliza o 
disque-amamentação, com profissionais que podem tirar dúvidas sobre o tema. O número 
é 2531-3313, e o atendimento será realizado entre os dias 4 e 8, das 9 horas ao meio-dia 
e das 13 às 16 horas. 
 
 
 
 

SUS garante 38% do acesso das mulheres a medicamentos, indica 
pesquisa 

O Fluminense Online/RJ 
03 de julho de 2008 

 

   

 O acesso das mulheres em idade fértil a medicamentos para as doenças que mais as 
atingem ainda é feito mais por farmácias comerciais do que pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS), divulgada hoje (3). 

 Essas mulheres são atingidas principalmente por anemia, artrite/reumatismo, 
vaginite/vulvo vaginite, depressão/ansiedade/insônia, bronquite/asma, diabetes e 
hipertensão. O SUS é responsável, em média, por 38,1% do acesso dessas mulheres a 
medicamentos. Já a rede comercial de farmácias responde por 52,7% da cobertura de 
remédios, em média.   Apesar de reconhecer o que chamou de "problemas eventuais", o 
ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou que nos últimos anos "houve um 
aumento robusto no acesso a medicamentos", principalmente aos contraceptivos. 
Segundo Temporão, a venda de medicamentos anticoncepcionais nas farmácias 
populares – com subsídios de até 90% – garantiu o acesso de 250 mil mulheres aos 
contraceptivos. Entre 1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS para 
adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%.   Apesar de a falta completa de 
acesso a medicamentos ser baixa – SUS e farmácias comerciais oferecem de 89,4% a 
95,8% dos medicamentos para essas doenças – as mulheres que não se tratam 



justificam, geralmente, que não o fazem por falta do remédio no SUS. 

 ABr  

  
 
 

Para Lula, Brasil atinge metas de combate à desnutrição e à 
mortalidade antes de 2015 

O Fluminense Online/RJ 
07 de julho de 2008 

 

 

 O presidente Lula afirmou hoje que o país vai atingir, antes de 2015, as Metas do Milênio 
estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em relação à desnutrição e à 
mortalidade infantil. Lula elogiou ainda os índices divulgados na última quinta-feira na 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério 
da Saúde. 

 No programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da pesquisa a 
medidas como a ampliação do acesso à água tratada, ao saneamento e à saúde pública, 
principalmente em atendimentos como o pré-natal, a atenção ao parto e a vacinação. 

 Agência Brasil  

  
 
 
Governo e indústria constroem agenda para melhoria da qualidade dos 

alimentos 
O Guaporé Online/RO 

24 de julho de 2008 

 

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, instalou, nesta terça-feira (22), um fórum de 
debates com os representantes do governo e da indústria de alimentos para a definição 
de alternativas para a redução dos teores de gordura trans, sal e açúcar dos alimentos 
industrializados. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, até 260 mil mortes poderiam 
ser evitadas todos os anos com uma alimentação adequada da população. 

 No encontro, o ministro defendeu a construção de uma agenda de pautas com temas que 
preocupam o governo e a indústria para a construção de pontos de consenso. "O fórum é 
um espaço democrático e transparente que avança na discussão de questões que 
preocupam a sociedade brasileira", afirmou o ministro. "Precisamos avançar também na 
busca de consensos e alternativas que tenham sustentabilidade e possam ser pactuados 
em comum acordo, sempre sob a ótica da saúde pública", acrescentou Temporão. 

 Para a elaboração de novas medidas de promoção da alimentação saudável no Brasil, o 
governo também se baseará em experiências internacionais bem sucedidas, como a do 
Canadá. Segundo o ministro, naquele país, relevantes mudanças na composição dos 
alimentos foram promovidas no decorrer de três anos. 

 "O que nós queremos é que os alimentos oferecidos à população brasileira sejam de 
qualidade e que não coloquem em risco a saúde de ninguém. Mas, para isso, é preciso 
pactuar com a indústria como isso será possível", disse Temporão. Existem questões 
técnicas, mercadológicas e prazos que têm que ser discutidos. "Em nenhum país do 



mundo se fez essa transição do dia para outro. Mas nós precisamos avançar e sair da 
inércia", acrescentou o ministro. 

 Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), 
Edmund Klotz, o objetivo principal do fórum é encontrar alternativas viáveis para a 
substituição e conseqüente redução de alimentos prejudiciais à saúde. "A Abia já pactuou 
com a Organização Pan-Americana da Saúde que, o mais rapidamente possível, iremos 
eliminar a gordura trans dos nossos produtos por outros ingredientes. Por outro lado, não 
podemos deixar de produzir (esses alimentos) de uma hora para outra. Temos que 
procurar as alternativas para não deixarmos faltar produtos", destacou Klotz. 

 AÇÕES - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já iniciou a avaliação do 
perfil nutricional de 23 tipos de alimentos industrializados, como embutidos, laticínios, 
salgadinhos prontos, biscoitos, bebidas, farinhas e refeições prontas. O Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) ficou encarregado de analisar 40 amostras 
de cada alimento selecionado para saber qual a quantidade de açúcar, gorduras 
saturadas e trans, sódio, ácido fólico e ferro. 

 O encontro é um desdobramento do acordo de cooperação assinado entre o Ministério 
da Saúde e a Abia (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação), em novembro 
de 2007. Paralelamente ao trabalho do grupo técnico, a entidade e seus associados se 
comprometeram a colaborar em ações de saúde pública, como na campanha de rubéola, 
que acontecerá entre 9 de agosto e 12 de setembro. 

 OBESIDADE -  Um dos reflexos do alto teor de açúcar, sal e gordura nos alimentos é o 
sobrepeso, já encarado em todo o mundo como epidemia, e que atinge cerca de 40% da 
população brasileira, segundo o IBGE. Além disso, sofrem de obesidade 12,7% dos 
brasileiros.  De acordo com  dados da PNDS (Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde), divulgada pelo Ministério da Saúde no início do mês, 6,6% das crianças com 
menos de cinco anos têm excesso de peso. A obesidade em todas as idades 
desencadeia uma série de doenças que está entre as que mais matam no Brasil como 
problemas no coração, diabetes, câncer de intestino, artrite, além de atacar outros órgãos 
como pulmão e vesícula. Estudo do Ministério da Saúde aponta que entre 212 mil a 260 
mil mortes poderiam ser evitadas com uma alimentação adequada. 

 REFEIÇÕES PRONTAS - A participação dos alimentos industrializados na contribuição 
da alimentação do brasileiro aumentou 82% entre 1974 e 2003 (POF/IBGE), indicando 
uma importante  mudança no comportamento alimentar da população. Os alimentos 
processados, em geral, possuem teores elevados de gorduras, açúcares e sal. 

 AÇÚCAR - Nos produtos industrializados, o açúcar é utilizado para tornar a gordura mais 
saborosa e é adicionado a muitos alimentos e bebidas na forma concentrada de xarope. 
Uma alimentação com alto teor de açúcar simples (sacarose), além de estar associada ao 
excesso de peso e obesidade, é também a principal causa das cáries dentárias entre 
crianças, especialmente as bebidas doces e guloseimas de consistência pastosa. 

 Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 (POF) mostram que 
aqueles que têm rendimentos entre 0,25 e 2 salários míniomos per capita superam em 
50% o consumo recomendado de açúcares. Esse percentual pode ser ainda maior, uma 
vez que não computa o consumo fora de casa. 

 GORDURAS - As gorduras são de diferentes tipos e podem ser mais ou menos 
prejudiciais à saúde. A gordura vegetal hidrogenada - também chamada gordura trans - 
deve ser evitada, pois é prejudicial à saúde e está presente em muitos dos alimentos 
processados. 

 O consumo excessivo de alimentos com alto teor de gordura está associado ao 
crescimento e ao risco de incidência de várias doenças, como as cardíacas. Esse risco é 



maior em populações sedentárias.  Em 2003, segundo o IBGE, o consumo de gorduras 
totais pela população extrapolou o recomendado em 30,5%. 

 SAL -  O consumo excessivo de sal (maior que 6g diárias ou 2,4 g de sódio) é uma causa 
importante da hipertensão arterial. Estima-se que essa doença atinja cerca de 20% da 
população adulta brasileira. Dados da POF 2002-2003 indicam que a média estimada de 
consumo é de 9,6 g/ pessoa/dia, o que não considera o sal consumido fora do domicílio. 
Com base nessas informações, estima-se que o consumo médio de sal pela população 
brasileira deve ser reduzido, pelo menos, à metade para atender ao patamar máximo de 
consumo recomendado, isto é, 5g de sal/per capita/dia. 

 Fonte : Por Valéria Amaral, da Agência Saúde   

  
 
 

Vamos atingir metas de desnutrição e mortalidade antes de 2015, diz 
Lula 

O Imparcial - São Luis Online/MA 
07 de julho de 2008 

 

 Brasília  - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (7) que o 
Brasil vai atingir as Metas do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) - no que diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. 
Lula elogiou ainda os índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional 
de Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 "O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%." 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 
 
 

 
 
 

Mortalidade infantil no Brasil tem queda de 44% em 10 anos 
O Jornal/AL 

04 de julho de 2008 

 



 Redução no número de crianças desnutridas no Nordeste chega a 67% 

   

 BRASÍLIA - Uma pesquisa divulgada ontem pelo Ministério da Saúde mostra que, de 
1996 a 2006, houve uma queda de 44% na mortalidade infantil, a qual passou de 39 para 
22 por mil nascidos vivos. Em 2006, as estimativas de mortalidade infantil apresentaram 
diferenciais por situação de residência (rural-28 e urbano-21 por mil nascidos vivos), cor 
da pele (negras-25 e brancas-20 por mil nascidos vivos) e anos de estudo da mãe (até 4 
anos-29 e 8 ou mais - 19 por mil nascidos vivos). 

 Além disso, o estudo aponta redução em mais de 50% da desnutrição das crianças 
menores de 5 anos: de 13% para 7%. Na região Nordeste, a redução foi 
excepcionalmente elevada, chegando a 67% (de 22,1% para 5,9%). Na região Centro-
Oeste, a redução foi de aproximadamente 50% (de 11% para 6%). Nas áreas urbanas da 
região Norte, as únicas estudadas nessa região em 1996, a redução na desnutrição foi 
mais modesta, em torno de 30% (de 21% para 14%). Nas regiões Sul e Sudeste, os 
dados indicam estabilidade estatística das prevalências. 

 Houve avanço também no meio rural, onde 97% das mulheres tiveram acesso a pelo 
menos uma consulta pré-natal durante a gravidez em 2006, contra um percentual de 68% 
em 1996. No período, as políticas de planejamento familiar contribuíram para reduzir de 
2,5 filhos por mulher em 1996 para 1,8, em 2006. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), foi 
realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do 
Ibope e envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 
anos. 

   

   
 

Aumenta número de mulheres do Norte que têm consultas pré-natal 
O Liberal/PA 

07 de julho de 2008 

 

 Mudança  Pesquisa mostra que 96% delas fazem acompanhamento da gestação 

 Um dos grandes avanços evidenciados pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), na região Norte, foi o acesso de mulheres ao 
acompanhamento na gestação. Em 1996, 18,6% das mulheres grávidas não foram 
submetidas à consulta pré-natal. Em 2006, esse número caiu para 3,9%. 

 Outro aspecto importante, que evidencia a ampliação do acesso aos serviços de saúde, 
foi a redução pela metade no número de partos domiciliares. Em 1996, 15,3% dos partos 
ocorreram em casa. Em 2006, o percentual caiu para 7,5%. A presença de um médico 
nesse momento, que antes ocorria em apenas 55,1% dos partos, passou para 71,9%. 

 Em dez anos, a ampliação do acesso à saúde e o conhecimento de métodos 
contraceptivos fez com que elas reduzissem a taxa de fecundidade de 2,7 filhos por 
mulher para 2,2. Assim como as demais brasileiras, elas querem menos filhos e iniciam a 
vida sexual mais cedo. 

 O aumento na distribuição gratuita de métodos contraceptivos contribuiu para essa 
tomada de decisão. Em 1996, apenas 2,3% das mulheres com parceiros fixos da região 
usavam preservativos masculinos. Dez anos depois, esse percentual aumentou para 
14,9%. O acesso mais amplo fez com que elas reduzissem as esterilizações femininas 



para 41% das mulheres em idade fértil, em 2006. No ano de 1996, as cirurgias foram 
realizadas em 51,3% das mulheres. A participação dos homens na anticoncepção, com a 
esterilização masculina, dobrou em dez anos, de 0,4% para 0,8%. 

 MEDICAMENTOS 

 A PNDS-2006 também investigou a prevalência, em mulheres férteis da região de 
enfermidades como hipertensão (10,1%), diabetes (1,3%) bronquite/asma (7,3%), 
depressão/ansiedade/insônia (8,6%), a menor incidência no país, anemia (47,2%), 
artrite/reumatismo (7,2%) e vaginite/vulvo-vaginite (30,2%) e o acesso a medicamentos 
para o tratamento. Mais de 91% das entrevistas afirmaram ter acesso aos medicamentos 
para o tratamento. 

 DESAFIOS 

 A PNDS-2006 revelou que a desnutrição infantil entre as crianças da região Norte, com 
até 5 anos de idade, caiu pela metade entre 1996 e 2006. Em 1996, o déficit de altura x 
idade em crianças com até 5 anos atingia 21,4% dessa população. Em 2006, o percentual 
caiu para 14,6%. O déficit de peso x altura caiu de 2,5% para 0,6%. 

 A redução das infecções respiratórias e as ocorrências de diarréia em crianças ainda são 
desafios na região. Nas duas semanas anteriores à pesquisa, em 1996, 13,4% das mães 
afirmaram que seus filhos tiveram diarréia. Em 2006, o número de crianças com diarréia 
no mesmo período perguntado aumentou para 14,6%. O uso do soro caseiro foi ampliado 
nesses dez anos. Em 1996, 18,6% das mães utilizaram o soro. Dez anos depois, o 
percentual saltou para 31,7%. 

 Em dez anos, também houve aumento no percentual de crianças que tiveram quadros de 
infecção respiratória (febre e tosse) nas duas semanas anteriores à pesquisa. Em 1996, 
26,6% tiveram febre e 45,7% tiveram tosse. Dez anos depois, o percentual de febre subiu 
para 33,8% e o de tosse para 47,1%. 

 ALEITAMENTO 

 Na região Norte, em 2006, 1,8% das crianças nunca foram amamentadas. O Ministério 
da Saúde recomenda que aleitamento deve ocorrer na primeira hora após o nascimento. 
Na região Norte, o número de crianças que foram amamentadas nesse período, em 2006, 
foi maior que dez anos antes: 53,6% contra 42,7%. O aleitamento nas primeiras 24 horas 
após o parto, em crianças alguma vez amamentadas, alcançou praticamente a totalidade 
em 2006 (99,2%), contra os 80,4% apurados dez anos antes. A mediana de duração da 
amamentação exclusiva em crianças com até 35 meses de idade ( 3 anos) aumentou de 
1,4 meses, em 1996, para 2,14 meses, em 2006. 

 DESNUTRIÇÃO 

 Na avaliação do estado nutricional das mães, apenas 2,8% das mulheres da região Norte 
apresentaram déficit de peso. A PNDS-2006 revela, também, que 41,3% delas estão com 
excesso de peso e 12,8% obesas. Em relação à circunferência da cintura, 50,6% delas 
estão com 80cm ou mais. E entre as mulheres com mais de 88cm, o percentual é de 
26,3%. 

 O acesso à alimentação em quantidade e qualidade suficientes esteve presente em 
47,0% dos domicílios na região Norte. A insegurança alimentar grave (restrição 
quantitativa e qualitativa de alimentos que gera fome) nos três meses que antecederam a 
pesquisa foi verificada em 13,3% dos domicílios, a maior incidência entre as regiões 
brasileiras. No meio urbano atinge a 11,8% dos domicílios, e no rural, 17,6%. 

  
 
 



Mortalidade infantil registra queda de 44%, diz pesquisa 
O Liberal/PA 

04 de julho de 2008 

 

 

 BRASÍLIA Da Sucursal 

 A pesquisa divulgada ontem pelo Ministério da Saúde mostra que, de 1996 a 2006, 
houve uma queda de 44% na mortalidade infantil, a qual passou de 39 para 22 por mil 
nascidos vivos. No ano de 2006, as estimativas de mortalidade infantil apontavam 
diferenciais por situação de residência (rural - 28 e urbano - 21 por mil nascidos vivos), 
cor da pele (negras - 25 e brancas- 20 por mil nascidos vivos) e anos de estudo da mãe 
(até 4 anos - 29 e 8 ou mais 19 por mil nascidos vivos). Atualmente, a taxa brasileira é de 
21,2 por mil nascidos vivos. Estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde afirma 
que o Brasil atingirá a taxa de 14,4 até 2012. 

 De acordo com o ministério, a queda na mortalidade coloca o Brasil como o segundo país 
do mundo entre os 68 países monitorados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a 
cumprir o quarto objetivo do milênio, que é a redução da mortalidade três anos antes da 
previsão estabelecida pela OMS. Se persistir os atuais índices de acesso aos serviços de 
saúde e a queda na mortalidade, em 2012, o Brasil poderá cumprir o objetivo de reduzir 
em 75% os óbitos em crianças de até 5 anos. 

 O estudo aponta redução em mais de 50% da desnutrição das crianças menores de 5 
anos: de 13% para 7%. Na região Norte só foram pesquisadas as áreas urbanas e essa 
redução foi modesta, em torno de 30% (de 21% para 14%). A maior redução foi na região 
Nordeste, chegando a 67% (de 22,1% para 5,9%). Na região Centro-Oeste, a redução foi 
de aproximadamente 50% (de 11% para 6%). Nas regiões Sul e Sudeste, os dados 
indicam estabilidade estatística das prevalências. 

 Foi revelado que há existência de excesso de peso para a altura em 6,6% das crianças 
com menos de cinco anos, em 2006. A região Norte apresentou o menor índice, de 5,2%, 
e a Sul, o maior, de 8,8% das crianças. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste 
apresentaram índices de 6,7%, 7% e 6%, respectivamente. 

 Houve avanço também no meio rural, onde 97% das mulheres tiveram acesso a pelo 
menos uma consulta pré-natal durante a gravidez em 2006, contra um percentual de 68% 
em 1996. No período, as políticas de planejamento familiar contribuíram para reduzir de 
2,5 filhos por mulher em 1996 para 1,8, em 2006. Dentre as 5.041 gestações para as 
quais esta informação foi obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi 
realizada, sendo o maior percentual encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no 
Sudeste (0,2%). 

 No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor 
situação foi registrada na Região Sudeste (84,7%) e a pior na Região Norte (61%). A 
parte norte registra a maior taxa de fecundidade do País (2,28%), o que também a coloca 
no topo das estatísticas de população jovem, com a proporção de 33,2% da população 
com idade inferior aos 14 anos. 

 Nestes dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
pesquisa. Em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira relação até os 
15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. Na região Norte 
70,8% da mulheres tiveram relações até 18 anos e 80,8% até os 20 anos. A região 
também ostenta o maior índice de mulheres que admitiram ter vida sexualmente ativa nos 
últimos 12 meses (85,7%) e a segunda menor marca que declaram serem virgens. 



 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS) foi realizada pelo Ibope. 

  
 
 
Desnutrição infantil cai e acesso a serviços de saúde a mães cresce no 

Brasil 
O Norte On Line/PB 

03 de julho de 2008 

 

 Pesquisa divulgada nesta quinta-feira, dia 3, pelo Ministério da Saúde mostra que, em 
dez anos, as políticas sociais implementadas no país resultaram em significativa melhoria 
de vida de mulheres e crianças, que passaram a ter maior acesso aos serviços de saúde, 
assistência médico-hospitalar, medicamentos e métodos contraceptivos. 

 A redução em mais de 50% da desnutrição das crianças menores de cinco anos, de 1996 
a 2006, somada a medidas educativas de hidratação oral e higiene, contribuiu para uma 
queda de 44% na mortalidade infantil. Houve avanço também no meio rural, onde 97% 
das mulheres tiveram acesso a pelo menos uma consulta pré-natal durante a gravidez em 
2006, contra um percentual de 68% em 1996. No período, as políticas de planejamento 
familiar contribuíram para reduzir de 2,5 filhos por mulher em 1996 para 1,8, em 2006. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), foi 
realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientaão do 
IBOPE e envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 
5 anos. 

  
 
 

 
 
 

Planejamento familiar é tema de debate em Brasília 
O Norte On Line/PB 

11 de julho de 2008 

 

 O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) realiza sexta-feira, dia 11, em 
Brasília, debate sobre a importância do planejamento familiar para o bem-estar de 
famílias, comunidades e nações e a necessidade de maior integração desses serviços 
nos planos nacionais de desenvolvimento. 

 O debate marca o Dia Mundial de População, cujo tema para este ano é Planejamento 
familiar: é um direito, vamos fazer disso uma realidade. 

 O encontro, que será realizado das 9h às 11h no Edifício ONU, no Setor Sudoeste, vai 
incluir discussões sobre os principais desafios para tornar o direito ao planejamento 
familiar uma realidade de toda a população. 

 Análise inédita de dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS-2006), lançada recentemente pelo Ministério da Saúde, será apresentada 
no evento, que deve contar com a presença de especialistas que participaram da 



elaboração do trabalho. 

 Fonte: Agência Brasil 

  
 
 

 
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças em mulheres de idade fértil 
O Norte On Line/PB 

04 de julho de 2008 

 

 Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de desenvolverem 
doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 

 Corporal (IMC). 

 Fonte: Agência Brasil 

  
 
 

 
 
 
Baixa instrução resulta em problemas de saúde em 10% das mulheres 

O Pantaneiro/MS 
07 de julho de 2008 

 

 

 O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras é 
simplesmente a falta de educação. A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), apresentada ontem em Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras - 



cerca de 10 milhões de pessoas - têm dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até 
mesmo ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade básica. O 
próprio governo não sabe como chegar até esse grupo. 

 O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com apoio do 
Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. Entre 1996, quando a PNDS 
anterior foi feita, e esta última, com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. 
Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas pré-natal, e a desnutrição aguda 
das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a métodos anticoncepcionais e 
medicamentos, além de tratamento em hospitais. 

 No entanto, o grupo daquelas que não conseguiram se beneficiar do maior acesso à 
escola, ampliado nos últimos anos, também ficou de fora dos grandes avanços da saúde 
brasileira. Com isso, transmitem os problemas para seus filhos. As informações são do 
jornal O Estado de S.Paulo. 

 Fonte: uol  

   

  
 
 
 
 

Acesso a contraceptivos e gravidez precoce crescem 
O Pantaneiro/MS 
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 O acesso a métodos contraceptivos entre as mulheres brasileiras cresceu entre 1996 e 
2006, aponta pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (3). No 
entanto, o número de adolescentes grávidas também aumentou no período. 

 Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), a 
distribuição gratuita de métodos contraceptivos cresceu 200% em dez anos. 

 Foi verificado também que a entrada na vida sexual se dá cada vez mais cedo entre as 
brasileiras. Se, em 1996, 11% das entrevistadas declaravam ter tido a primeira relação 
sexual aos 15 anos, em 2006 o índice subiu para 32,6%. O levantamento aponta ainda 
que 74% das mulheres tiveram a primeira relação até os 20 anos nas regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste. 

 A entrada mais precoce na vida sexual fez cair a média de idade para o primeiro filho, de 
22,4 anos para 21 anos. O número de meninas grávidas aos 15 anos também subiu no 
período, de 3% para 5,8%. 

 A alta no porcentual, porém, não se deu por falta de informação: 99,9% das mulheres 
entrevistadas pela pesquisa disseram conhecer métodos anticoncepcionais, chegando a 
100% entre as mulheres sexualmente ativas, mas que não têm parceiros fixos. 

 O maior acesso a contraceptivos é apontado como um dos motivos para a queda de 
cirurgias de esterilização. Em 1996, um porcentual de 27,3% de mulheres se submeteu ao 
procedimento, contra 21,6% em 2006. Entre os homens, o procedimento subiu de 1,6% 
para 3,4%. 

 Para o diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da 
Saúde, Adson França, os números representam uma tendência positiva, pois indicam que 



os homens estão participando mais do planejamento familiar. 

 Gestantes no campo 

 A pesquisa também revelou melhoria no acesso à saúde das gestantes no meio rural. O 
número de mulheres grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta pré-natal foi 
de 3,6% em 2006, ante 31,9% em 1996. O meio urbano também teve queda nesse 
porcentual, de 8,6% para 0,8%. 

 Os partos domiciliares no campo também caíram, de 19,8% para 3,5%. A presença do 
médico durante o parto subiu para 82,6% em 2006 - dez anos antes, era de 57,7% 

 Foram entrevistadas 15 mil mulheres em idade fértil (entre 15 e 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos na elaboração da PNDS, que foi financiada pelo Ministério da Saúde. 

 Fonte: uol  

   

  
 
 

Mais precoces e com menos filhos 
O Popular/GO 
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 Carla Borges 

 O número de adolescentes que iniciaram a vida sexual aos 15 anos de idade triplicou em 
uma década. O porcentual de meninas que tiveram a primeira relação aos 15 anos 
passou de 11%, em 1996, para 32,4% em 2006. A precocidade na vida sexual teve 
reflexos no padrão reprodutivo. A idade média com que as brasileiras têm o primeiro filho 
caiu de 22,4 anos, há uma década, para 21 anos. Os dados fazem parte da Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada ontem pelo Ministério da Saúde 
(MS). 

 A pesquisa, realizada para o MS pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap), também reafirma uma tendência apontada por outros métodos estatísticos: a de 
queda na taxa de fecundidade (número de filhos), que foi de 28% em uma década. A taxa 
brasileira sofreu redução, de 2,5 filhos para 1,8 filho. O levantamento não tem dados por 
Estado, mas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que tem números 
regionais, confirma isso: a taxa de fecundidade em Goiás caiu de 2,1 para 1,9. 

 Supervisor de Pesquisas Sociais do IBGE em Goiás, Alessandro de Siqueira Arantes 
observa que a queda na taxa de filhos por casal é uma tendência verificada pelos 
pesquisadores nos últimos 20 anos. A população brasileira, e a goiana também, continua 
aumentando, mas em ritmo cada vez menor, explica. 

 O levantamento, o terceiro feito por encomenda do MS, traz informações animadoras 
sobre vários aspectos da saúde da mulher e da criança. Um deles é que a oferta gratuita 
de métodos contraceptivos (como anticoncepcionais diversos e preservativos nos postos 
de saúde) aumentou 200% em dez anos, contribuindo para a redução do número de 
esterilizações femininas e masculinas. Um dado em especial chama a atenção: a 
laqueadura tubária deixou de ser o primeiro método contraceptivo. 

 Aumentou a participação masculina na anticoncepção. O número de cirurgias de 
vasectomia mais do que dobrou em uma década, passando de 1,6% para 3,4%, 
porcentual que o ginecologista Wolney Moreira, de 49 anos, acredita ser bem maior. Ele 
próprio é vasectomizado. Moreira conta que quando ele a mulher Juliana Coleta Santos 



optaram pela esterilização, em 2003, chegaram à conclusão de que seria mais prático que 
ele fosse operado e não ela. 

 O procedimento é simples, barato, seguro, rápido, não se perde dia de trabalho e não 
tem comparação com o sofrimento que a laqueadura provoca à mulher, com dois dias de 
internação e dores, justificou Moreira ao POPULAR. O casal tem dois filhos, Victor, de 14 
anos, e Júlia, de 12. Apesar do aumento no número de vasectomias, o médico ainda acha 
que o machismo atrapalha. Deveria haver mais vasectomias, diz. 

 A comerciante Lauriene Cristina da Silva Sinimbu, de 38, e o marido, o empresário Jairo 
Andrade Sinimbu, de 37, optaram por ter apenas um filho, Pedro Augusto, hoje com 10 
anos. Eu até queria ter mais, mas concordei com meu marido. É melhor ter apenas um e 
ter condições de proporcionar a ele o acesso a boas escolas, a uma melhor qualidade de 
vida, contou a comerciante. Tem também a violência, que assusta. 

 Iniciação   

 A precocidade com que as adolescentes estão iniciando a vida sexual preocupa 
especialistas. O presidente da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia alerta que 
as doenças sexualmente transmissíveis (DST) têm avançado entre esse público, 
principalmente a clamídia, doença que provoca infecção abdominal, aderências e 
infertilidade. Apesar do aumento na oferta de métodos anticoncepcionais, infelizmente, o 
que temos assistido é a esse aumento no número de DST, diz. Esse é um forte indicativo 
de que os adolescentes estão ignorando as campanhas educativas que alertam para a 
necessidade do uso de preservativo para evitar a contaminação por doenças. Essa 
resistência dos jovens ao uso da camisinha já foi revelada por outras pesquisas, inclusive 
do próprio Ministério da Saúde. 

  
 
 
 

Mulheres estão iniciando a vida sexual mais cedo 
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 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope ), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% 
solteiras.                                                            



 Fecundidade  

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 anos. Em 2006, 
essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos 
também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente.                      

 Acesso a contraceptivos  

 A PNDS aponta que a distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou nos 
últimos dez anos. Nesse período, o percentual de mulheres que recorreram ao SUS para 
adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 7,8% para 21,3%. 

 A informação sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 
5.056 bebês nascidos vivos. Dentre as 5.041 gestações para as quais esta informação foi 
obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior 
percentual encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no Sudeste (0,2%). 

 No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor 
situação foi registrada na Região Sudeste (84,7%) e a mais insatisfatória na Região Norte 
(61%). 

 Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, 
tanto na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta (0,8% no meio 
urbano e 3,6% no meio rural), quanto na realização de pelo menos seis consultas (80% e 
66%, respectivamente).         

 Mercado de trabalho  

 No que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho, com exceção das 
menores de 20 anos, mais de 75% delas já haviam tido algum tipo de trabalho. No 
entanto, para o total do país, apenas 54,2% das mulheres em idade reprodutiva 
declararam estar trabalhando no momento da entrevista. 

 O baixo nível de formalização do trabalho também é um problema enfrentado pelas 
mulheres, já que apenas 34,5% de todas as mulheres que trabalhavam na época da 
entrevista ou tinham trabalhado nos 12 meses anteriores à pesquisa tinham registro em 
carteira assinada. 

 As mulheres menos escolarizadas foram as que, em maior proporção, nunca trabalharam 
ou não trabalharam no ano de referência; apresentaram uma menor proporção dentre as 
que estavam trabalhando no momento da pesquisa e as que apresentam o menor 
percentual de trabalho com carteira assinada.  

 Saúde da criança  Entre 1996 e 2006, a mortalidade infantil no Brasil caiu 44% (de 39 
para 22 por mil nascidos vivos). Atualmente (2008), a taxa brasileira é de 21,2 por mil 
nascidos vivos. De acordo com um estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde, 
o Brasil deve atingir a taxa de 14,4 até 2012. 

 Outro aspecto importante da saúde da criança é o aleitamento materno. Apesar de 96,4% 
de todas as mães afirmarem que as crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a 
exclusividade desse alimento em bebês com até seis meses de vida alcança apenas 40% 
das crianças. 



 Pela primeira vez, a PNDS pesquisou os acidentes com crianças, responsáveis pela 
morte e também por traumatismos não fatais que deixaram seqüelas. Nos dados 
coletados, 48% das crianças entrevistadas sofreram algum tipo de acidente no ano 
anterior à pesquisa, sendo predominante a faixa etária de 1 a 2 anos. Os acidentes mais 
freqüentes foram as quedas (81%), as queimaduras (10%), o choque elétrico (9%) e as 
mordidas de animais (8%). 

   

  
 
 
 

Estudo constata que acesso a pré-natal cresceu em áreas rurais e 
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 O percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-natal caiu na zona rural 
de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 8,6% para 0,8% no mesmo 
período. Esse foi um dos avanços constatados pela Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde, divulgada nesta quinta-
feira (3). O índice nacional ficou em 1,3% de mulheres grávidas que não realizaram 
nenhuma consulta. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais, 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi o Norte, com 61% dos casos. A região também registrou o maior índice 
de grávidas que não foi submetida a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Temos que dar continuidade às estratégias [de estímulo ao pré-natal] para que esse 
aumento se dê de forma eqüitativa também nas regiões Norte e Nordeste. Essa é 
inclusive, umas das metas do [programa] Mais Saúde”, apontou o ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. 

 Outros fatores que diferenciaram o acesso ao pré-natal foram a escolaridade e o fato de 
o acompanhamento ter sido feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por clínicas 
particulares. 

 Em relação ao primeiro fator, a pesquisa constatou que o acesso aumenta junto com a 
quantidade de anos de estudo, passando de uma assistência total para mulheres que 
estudaram por 12 anos ou mais para um percentual de 6,9% de gestações sem nenhuma 
consulta pré-natal entre mulheres sem instrução formal alguma. 

 Outro dado destacado na pesquisa em relação ao pré-natal é o aumento no percentual 
de mulheres que realizaram a primeira consulta antes de completar três meses de 
gestação. Se em 1996 esse percentual era de 66%, em 2006 o número chegou a 82,5%. 

 O tempo médio de gestação na primeira consulta no Brasil é de 2,3 meses. Nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, esse período é de dois meses. Já no Nordeste e no Norte a 
primeira consulta é mais tardia: 2,6 e 2,7 meses respectivamente. 

 Agência Brasil 

  
 



 
 
 

Saúde lança campanha de aleitamento materno 
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 Menos chances de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes - diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a ser 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que terá sua versão 
nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o 
ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ocorrerá, às 16h desta sexta-feira (1º), na 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional será a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder 
e filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. “O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo 
Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

 NOVO RETRATO  

 Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar pronta até o fim deste ano. 
No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra paralisia infantil, 
haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá não só as capitais, mas 
também diversos municípios dos estados. “Aí, sim, teremos uma fotografia mais precisa e 
ampla que a da PNDS”, prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. “Então, temos um longo caminho a percorrer, no 



sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva”, diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil, voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 
11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

 CONTRA INDICAÇÃO  

 Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber o leite materno. 
Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães portadoras do vírus 
HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova do Espírito Santo, 
assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, o leite até poderia 
ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o vírus. Passaria a 
ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos hospitais, em que 
todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos bebês. 

 “Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe”, garante a assistente. Hoje, no país, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento. 
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 As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a métodos 
contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, divulgada hoje (3). Em dez anos, o percentual de mulheres que tiveram a 
primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de jovens entre 
15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. 

 Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 
que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 2006, 
o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para adquirir 
contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 “É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 



filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade”, apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher, 
no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. “A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano 
de estudo fica acima de quatro filhos por mulher”, aponta o documento. Entre as 
brasileiras com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 “Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar”, apontou Elza Berquó. 

 Agência Brasil 

  
 
 
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas e diabetes em 
mulheres 
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 Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de desenvolverem 
doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

 Agência Brasil 



  
 
 
 

CDL mostra para a imprensa  "Liqüida Imperatriz 2008" 
O Progresso/MA 

01 de agosto de 2008 

 

 A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Imperatriz reuniu, nesta quinta-feira (31), a 
imprensa e convidados em café da manhã para apresentar a "Liqüida Imperatriz 2008", 
campanha que vai acontecer durante o período de 8 a 16 de setembro. O evento foi 
realizado no Palácio do Comércio e Indústria (PCI), na rua Bom Futuro, 455, Centro, e 
teve como objetivo apresentar para os comunicadores, diretores, associados e 
convidados as vantagens que os consumidores das empresas participantes terão durante 
os nove dias de efetivação do projeto, que já é sucesso em mais de 11 capitais brasileiras 
e 127 cidades. Ou seja, numa superliquidação vai contagiar milhares de lojas, que juntas, 
darão continuidade a maior ação promocional do Estado do Maranhão. 

 Comércio de rua, shopping center, concessionárias, hotéis, bares, restaurantes, 
farmácias, postos de gasolina, redes de serviço em geral, entre outros, participarão da 
"Liqüida Imperatriz 2008", com super descontos e numa total "Loucura de Ofertas!", como 
enfatiza o lema da segunda edição da campanha. 

 A Campanha publicitária é também fundamental para criar o clima de "Liqüida". Para 
isso, será trabalhada mídia de massa, mídias digitais e pontos de vendas, como 
comerciais em todas as emissoras de rádios e TVs, jornais locais, carros de som, flyer, 
outdoor, faixa de rua e busdoor, que terão o objetivo de vestir a cidade de "Liqüida 
Imperatriz 2008". 

  

 Lançamento –  A "Liqüida Imperatriz 2008" foi lançada ontem à noite pela CDL, em 
solenidade realizada no auditório do Palácio do Comércio e Indústria. A superliquidação, 
que já se tornou a segunda melhor data de vendas para o varejo, conta com o apoio de 
grandes parceiros, trazendo incentivos especiais para as empresas participantes e 
oportunidades únicas também para os consumidores durante os noves dias de execução. 
A campanha vai proporcionar também um aumento expressivo na arrecadação de renda e 
emprego na cidade, a exemplo do que se verificou em 2007. 

   

 Centro de referência humanizado em dermatologia é inaugurado em Imperatriz  

 Em Imperatriz, a saúde pública tem dado grandes referências de desenvolvimento, 
compromisso e humanização. A prefeitura municipal, através da secretaria de Saúde, está 
investindo na expansão dos serviços de saúde, com atendimento multiprofissional. Com a 
inauguração do Centro de Referência Humanizado em Dermatologia, a SEMUS espera 
reduzir consideravelmente os índices de hanseníase em Imperatriz. 

 Atendendo a todos dos tipos de dermatoses, o centro receberá os pacientes 
encaminhados pela atenção básica do programa saúde da família, que serão atendidos 
por uma equipe multiprofissional. "Contamos com uma equipe com médicos 
dermatologistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, bioquímicos e 
assistentes sociais, que farão um trabalho diferenciado no atendimento dos pacientes, 
proporcionando não só o tratamento, mas também na prevenção e reintegração dessas 
pessoas na sociedade", declarou Virgília Fumian, coordenadora do centro. 



 Segundo Rosângela Curado, secretária de saúde do município, além de ser uma nova 
porta de entrada para os usuários do serviço único de saúde, o centro representará uma 
busca ativa para identificação e tratamento humanizado de novos casos de hanseníase 
em nossa cidade. "Os índices no nosso estado estão alarmantes, então a prefeitura está 
fazendo sua parte para diminuir esses números. É um serviço de suma importância uma 
vez que compõem os indicadores da atenção básica, que são determinantes para garantir 
a qualidade de vida da população", afirmou. 

 A Hanseníase é uma doença infecciosa, de evolução crônica, causada pela bactéria 
Mycobacterium leprae, conhecida como Bacilo de Hansen. A doença ataca os nervos das 
extremidades do corpo produzindo lesões na pele, principalmente em braços e pernas. "A 
Hanseníase tem um passado triste, de discriminação e isolamento dos doentes, que hoje 
já não existe e nem é necessário, pois pode ser tratada e curada", explicou a Virgília 
Fumian. 

   

 Saúde lança hoje campanha  de aleitamento materno  

 Menos chances de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes - diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a ser 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que terá sua versão 
nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da campanha ocorrerá hoje no Rio de 
Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional será a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder 
e filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: "Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar". O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. "O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento", diz a médica Elsa Regina Justo 
Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

  

 NOVO RETRATO -  Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar 
pronta até o fim deste ano. No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da 



vacinação contra paralisia infantil, haverá nova consulta às mães sobre o tema. A 
pesquisa incluirá não só as capitais, mas também diversos municípios dos estados. "Aí, 
sim, teremos uma fotografia mais precisa e ampla que a da PNDS", prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. "Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva", diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil, voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 
11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

  

 CONTRA INDICAÇÃO -   Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode 
receber o leite materno. Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as 
mães portadoras do vírus HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova 
do Espírito Santo, assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, 
o leite até poderia ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o 
vírus. Passaria a ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos 
hospitais, em que todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos 
bebês. 

 "Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe", garante a assistente. Hoje, no país, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento. 

   

 Prefeitura de Imperatriz lança projeto Imperaflor  

  

 O objetivo é promover a produção de mudas e 

 cultivo de flores tropicais e plantas ornamentais 

   

 A Prefeitura de Imperatriz, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), realizou na tarde de ontem, em seu auditório a solenidade de lançamento do 
projeto Imperaflor. O evento contou com a presença de pequenos produtores, 
engenheiros agrônomos, secretários municipais e parceiros do projeto. 

 Após a apresentação foi realizado um ciclo de palestras versando sobre diversos temas, 
tais como o cultivo de flores tropicais e a situação da floricultura tropical no cenário 
nacional, com ênfase na região nordeste. 

 As palestras foram proferidas pelos professores, Paulo Henrique Aragão (especialista em 
produção vegetal) e Juan Alfonso Rodrigues (especialista em fisiologia vegetal e Assessor 
de projetos e convênios da Secretaria de Desenvolvimento Social). 

 Segundo ele, a iniciativa do projeto visa incentivar e subsidiar a produção de mudas e o 
cultivo de espécies de flores tropicais e plantas ornamentais, a fim de gerar trabalho, 
renda e cidadania para famílias em situação de risco social. 

 A princípio, o Imperaflor vai atuar com as famílias beneficiadas pelas obras de 



urbanização da Vila Cafeteira e revitalização do Riacho Bacuri, inseridas no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), com intuito de estimular o setor produtivo, por meio de 
capacitação da população daquela região, sobretudo as mulheres. Posteriormente, o 
projeto será expandido para os demais bairros da periferia. 

 Presente na cerimônia de lançamento, a titular da Sedec, Eline Oliveira, informou que a 
sustentabilidade do projeto se dará através de uma rede de parcerias e relacionamentos 
entre o poder público municipal e Universidades, SEBRAE, INFRAERO, BNB e BASA. 
"Não adianta uma só pessoa estar produzindo, precisamos de parcerias para termos 
produção suficiente para comercialização durante o ano inteiro", explica. 

 "Estamos propondo uma cadeia positiva de cooperação mútua, onde a participação da 
comunidade atendida pelo projeto ganhará força e aceitação, valores com os quais o 
projeto será consolidado", acrescentou a secretária. 

 Cerca de 400 famílias participarão de palestras e cursos de capacitação na área, e em 
seguida será implantado um Jardim Clonal (viveiro de mudas) no espaço da Associação 
de Horticultores da área da INFRAERO em Imperatriz. 

 Os interessados em participar do Imperaflor devem procurar a Secretaria de 
Desenvolvimento para realizar suas inscrições. 

   

  

    
 
 

Início da vida sexual entre meninas é cada vez mais cedo 
O Tempo/MG 

04 de julho de 2008 

 

 Foram entrevistadas 15 mil mulheres em idade fértil e 5.000 crianças no país   

 BRASÍLIA.  Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, 
segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 
(PNDS), divulgada ontem. 

 De acordo com o levantamento encomendado pelo Ministério da Saúde, em 1996, 11% 
das entrevistadas informaram ter tido a primeira relação até os 15 anos de idade. 

 Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres - quase três vezes. Nas 
regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 anos. 

 Virgindade.  O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 
67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. Ainda de acordo com a pesquisa, 64% das 
mulheres se encontram em união (36,7% formalmente e 27,3% informalmente), sendo 
apenas 25,8% solteiras. 

 Fecundidade.  A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão 
reprodutivo. Em 1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 
anos. Em 2006, essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas 
aos 15 anos também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, de acordo com a PNDS, localiza-se em níveis bastante 
baixos. Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da 
entrevista, a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 
filho por mulher. Existe pouca diferenciação quando é considerado o local de residência - 



se é urbano ou rural. Nesses casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente. 

 Pesquisa.  O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 
mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5.000 crianças com até 5 anos de idade, 
entre os meses de novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope ), a 
partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) em parceria 
com algumas instituições brasileiras. 

  
 
 
 

Alexandre Cesar mostra avanços do Governo Lula 
Olhar Direto/MT 
09 de julho de 2008 

 

O líder do PT na Assembléia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Alexandre 
Cesar (PT), anunciou avanços do governo Lula nas metas de combate à desnutrição e à 
mortalidade infantil, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) até 2015. 
O parlamentar exibiu dados publicados na última quinta-feira (03/07) na Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da 
Saúde.  

 Os dados revelam que no Nordeste a desnutrição caiu 74% e graças a programas de 
financiamento e transferência de renda, a mortalidade infantil foi reduzida em 44%. 
Conforme o deputado Alexandre Cesar, no programa semanal Café com o presidente, 
Lula atribuiu os resultados da pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água 
tratada e ao saneamento, além da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em 
atendimentos como o pré-natal, a atenção ao parto e a vacinação. 

 "Quanto à crise dos alimentos, o presidente Lula declarou que a alta dos preços é um 
problema ´bom´, no sentido do Brasil aproveitar esta ocasião para explorar ao máximo 
sua capacidade produtiva, ainda mais com o Plano Safra Mais Alimentos. Este programa 
de financiamento de R$ 25 bilhões vai financiar 60 mil tratores e outros implementos 
agrícolas para a agricultura familiar até 2010", contou o parlamentar. 

  
 
 
 
País vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade infantil 

antes de 2015, afirma Lula 
Olhar Direto/MT 
07 de julho de 2008 

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (7) que o Brasil vai atingir as Metas do 
Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que diz respeito 
à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os índices 
divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2006 
(PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 "O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 



desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%." 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 "Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo." 

  
 
 
 

Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo e têm mais acesso a 
contraceptivos, aponta estudo 

Olhar Direto/MT 
03 de julho de 2008 

 

As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a métodos 
contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, divulgada hoje (3). Em dez anos, o percentual de mulheres que tiveram a 
primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de jovens entre 
15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. 

 Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 
que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 2006, 
o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para adquirir 
contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 "É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade", apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher, 



no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. "A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano 
de estudo fica acima de quatro filhos por mulher", aponta o documento. Entre as 
brasileiras com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 "Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar", apontou Elza Berquó. 

 O estudo completo está disponível na página do Ministério da Saúde na internet. 

  
 
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas e diabetes em 
mulheres em idade fértil 

Olhar Direto/MT 
04 de julho de 2008 

 

Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de desenvolverem 
doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

  
 
 

 
 
 

Governo aplica benefícios em incentivo ao parto normal 
Panorama Brasil/BR 



22 de julho de 2008 

 

SÃO PAULO  - As gestantes que optarem pelo parto normal terão garantida a exigência, 
em todas as maternidades do país, de quarto (individual ou coletivo) específico para esse 
procedimento, com banheiro anexo, para todas as etapas do nascimento do bebê (antes, 
durante e  após o parto).  Além disso, mãe e filho ficarão juntos nos alojamentos. 
Benefícios como esses serão aplicados na rede pública e privada de saúde a partir de 
dezembro, quando entram em vigor novas normas para os serviços de atendimento 
obstétrico e neonatal. 

 Os novos padrões de funcionamento das maternidades e serviços de saúde estão 
previstos em resolução (nº 33) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que 
também deverá resultar em mais conforto e privacidade para mães e filhos. A resolução 
estimula, por exemplo, a participação efetiva da mãe e de familiares em todas as fases do 
nascimento do bebê, já que determina, por exemplo, a garantia da presença de 
acompanhante de livre escolha da gestante durante o parto e a internação. 

 Com as medidas, o Ministério da Saúde espera obter mudanças estruturais nas unidades 
de atenção obstétrica e neonatal, incentivar o parto normal humanizado, controlar 
possíveis riscos às gestantes e aos bebês e, com isso, reduzir a mortalidade materna e 
neonatal. "Essas ações se inserem dentro de um grande esforço que envolve o governo, 
as entidades da área de saúde, as entidades médicas, gestores e as universidades, ou 
seja, dentro de uma gigantesca rede que trabalha  pela redução da mortalidade materna", 
afirmou nesta terça-feira (22) o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, durante 
lançamento da resolução da Anvisa, em Brasília. 

 De acordo com as novas normas, as unidades de saúde serão orientadas a estimular a 
evolução natural do trabalho de parto e a chamada "desmedicalização", ou seja, utilizar 
soluções para o alívio das dores da gestante sem, necessariamente, utilizar 
medicamentos. Este conjunto de ações foi articulado entre diferentes órgãos do governo 
no Pacto pela Vida, lançado em 2006, que tem como uma das prioridades a redução da 
mortalidade materna e neonatal, conforme orienta a Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 

 Mudança Cultural  

 As novas diretrizes para os serviços obstétricos e neonatais foram construídas também 
com foco na mudança cultural de profissionais e gestores de saúde. Esse processo, que 
se estendeu por aproximadamente seis meses, teve a participação de sociedades e 
federações médicas, dos conselhos nacionais de secretários estaduais (Conass) e 
municipais (Conasems) de Saúde e da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento 
(ReHuNa). 

  "São medidas estratégicas que foram amplamente avaliadas com os secretários 
estaduais e municipais de saúde, além de outros parceiros do governo, como as 
universidades e entidades médicas", destacou o diretor de Ações Estratégicas e 
Programáticas do Ministério da Saúde. "De acordo com o princípio de descentralização do 
Sistema Único de Saúde, o governo federal dará amplo apoio aos estados e municípios 
para a construção de uma nova política focada na redução de mortes e constante 
melhoria da assistência a gestantes e bebês", completou França. 

 Por ano, são registrados cerca de 3 milhões de nascidos vivos no país. Quase 2,1 
milhões nascem nas unidades do Sistema Único de Saúde. Destes, 1,4 milhão 
corresponde a partos normais e 670 a cesarianas. 

 Em 2006, foram registrados, no país, 274 óbitos de mulheres em decorrência de 
complicações relacionadas ao parto. Quanto à mortalidade infantil, a taxa nacional 



registrada no mesmo ano foi de 22 por mil nascidos vivos. 

 Medidas de Impacto  Os principais fatores de mortalidade infantil são as causas 
perinatais, ou seja, quando acontecem nas primeiras 22 semanas de gestação e até sete 
dias após o parto. No caso das mães, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) 
estima que pelo menos 95% das mortes maternas poderiam ser evitadas com 
conhecimento, tecnologia médica e medidas de impacto social. 

 Orientação e participação da mulher e de familiares nos cuidados com o recém-nascido, 
além do estímulo ao chamado "contato pele a pele" da mãe com o recém-nascido e ao 
aleitamento materno ainda no ambiente do parto são medidas simples, mas que podem 
impactar positivamente na saúde da criança. 

 Elas também estão previstas na nova resolução da Anvisa, que determina a presença - 
quando necessária - de outros profissionais de saúde durante o parto, além do médico e 
da equipe de enfermagem, por exemplo. A norma também prevê a garantia de educação 
permanente para os trabalhadores, priorizando o controle, a prevenção e a eliminação de 
riscos sanitários nos serviços de saúde. 

 "Temos esse desafio de vincular o pré-natal aos serviços de referência", afirmou 
Temporão. "Essas são questões que vêm fortalecer toda a estratégica do governo Lula e 
do Ministério da Saúde para que possamos também apresentar a mesma redução no 
caso da mortalidade materna, que ainda é um problema importante a ser cuidado", 
avaliou o ministro, ao relembrar a confirmação de queda nos óbitos infantis, de acordo 
com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início deste mês. 

   

  
 
 

País vai atingir metas da ONU até 2015, diz Lula 
Panorama Brasil/BR 

07 de julho de 2008 

 

BRASÍLIA  - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (7) que o Brasil vai atingir 
as Metas do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que 
diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 "O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%."  

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 



 "Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo."     

  
 
 
 

Pesquisa traça perfil nacional de mulheres e crianças 
Panorama Brasil/BR 

03 de julho de 2008 

 

BRASÍLIA  - O Ministério da Saúde apresenta hoje (3), às 11h, no Brasília Alvorada Hotel, 
os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS), iniciada em 2006. Será lançado um site com os dados da pesquisa. O estudo foi 
feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 14.617 
domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 2007. 
Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap).      

  
 
 
 
 

Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo segundo pesquisa 
Panorama Brasil/BR 

03 de julho de 2008 

 

BRASÍLIA  - As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a 
métodos contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 
Criança e da Mulher, divulgada nessa quinta-feira (3). Em dez anos, o percentual de 
mulheres que tiveram a primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. 
O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 
para 44,8% em 2006. 

 Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 
que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 2006, 
o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para adquirir 
contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

 "É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 



respondem por 53% da fecundidade", apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher, 
no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. "A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano 
de estudo fica acima de quatro filhos por mulher", aponta o documento. Entre as 
brasileiras com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 "Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar", apontou Elza Berquó. 

  
 
 
 

Pesquisa traça perfil de mulheres em idade fértil 
Paraíba Online/PB 
03 de julho de 2008 

 

O Ministério da Saúde apresenta hoje (3), às 11h, no Brasília Alvorada Hotel, os 
resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 
iniciada em 2006. Será lançado um site  com os dados da pesquisa. 

 O estudo foi feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 
14.617 domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 
2007. Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap).  

  
 

    
 
 

Para Lula, país vai cumprir metas da ONU antes de 2015 
PBnews/PB 

07 de julho de 2008 

 

 

 O Brasil vai atingir as Metas do Milênio, estabelecidas pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), no que diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. A 
afirmação foi feita pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, que ainda elogiou os índices 
divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2006 
(PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 “O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 



desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%”, comentou. 

 Em seu programa semanal “Café com o Presidente”, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais 
– conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo”, explicou o 
presidente da República. 

 Fonte: Agência Brasil 

   

   

  

    
 
 
Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 
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 Fonte: G1 

 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira (3).   O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e 
realizado com cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope ), a partir do trabalho do Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

                                                                                FECUNDIDADE  

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 anos. Em 2006, 



essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos 
também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente.                          ACESSO A 
CONTRACEPTIVOS  

 A PNDS aponta que a distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou nos 
últimos dez anos. Nesse período, o percentual de mulheres que recorreram ao SUS para 
adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 7,8% para 21,3%. 

 A informação sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 
5.056 bebês nascidos vivos. Dentre as 5.041 gestações para as quais esta informação foi 
obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior 
percentual encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no Sudeste (0,2%).   No 
entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme estabelecido 
pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor situação foi 
registrada na Região Sudeste (84,7%) e a mais insatisfatória na Região Norte (61%). 

 Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, 
tanto na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta (0,8% no meio 
urbano e 3,6% no meio rural), quanto na realização de pelo menos seis consultas (80% e 
66%, respectivamente). 

                    MERCADO DE TRABALHO  

 No que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho, com exceção das 
menores de 20 anos, mais de 75% delas já haviam tido algum tipo de trabalho. No 
entanto, para o total do país, apenas 54,2% das mulheres em idade reprodutiva 
declararam estar trabalhando no momento da entrevista.   O baixo nível de formalização 
do trabalho também é um problema enfrentado pelas mulheres, já que apenas 34,5% de 
todas as mulheres que trabalhavam na época da entrevista ou tinham trabalhado nos 12 
meses anteriores à pesquisa tinham registro em carteira assinada. 

 As mulheres menos escolarizadas foram as que, em maior proporção, nunca trabalharam 
ou não trabalharam no ano de referência; apresentaram uma menor proporção dentre as 
que estavam trabalhando no momento da pesquisa e as que apresentam o menor 
percentual de trabalho com carteira assinada. 

                                        SAÚDE DA CRIANÇA  

 Entre 1996 e 2006, a mortalidade infantil no Brasil caiu 44% (de 39 para 22 por mil 
nascidos vivos). Atualmente (2008), a taxa brasileira é de 21,2 por mil nascidos vivos. De 
acordo com um estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde, o Brasil deve atingir 
a taxa de 14,4 até 2012. 

 Outro aspecto importante da saúde da criança é o aleitamento materno. Apesar de 96,4% 
de todas as mães afirmarem que as crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a 
exclusividade desse alimento em bebês com até seis meses de vida alcança apenas 40% 
das crianças. 

 Pela primeira vez, a PNDS pesquisou os acidentes com crianças, responsáveis pela 
morte e também por traumatismos não fatais que deixaram seqüelas. Nos dados 
coletados, 48% das crianças entrevistadas sofreram algum tipo de acidente no ano 
anterior à pesquisa, sendo predominante a faixa etária de 1 a 2 anos. Os acidentes mais 
freqüentes foram as quedas (81%), as queimaduras (10%), o choque elétrico (9%) e as 



mordidas de animais (8%).     

 da Redação do pe360graus.com 
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 O percentual de mulheres que não se submetem a exames pré-natal caiu na zona rural 
de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 8,6% para 0,8% no mesmo 
período. Esse foi um dos avanços constatados pela Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde, divulgada hoje (3). O 
índice nacional ficou em 1,3% de mulheres grávidas que não realizaram nenhuma 
consulta. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais, 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi o Norte, com 61% dos casos. A região também registrou o maior índice 
de grávidas que não foi submetida a nenhuma consulta: 3,9%. 

 “Temos que dar continuidade às estratégias [de estímulo ao pré-natal] para que esse 
aumento se dê de forma eqüitativa também nas regiões Norte e Nordeste. Essa é 
inclusive, umas das metas do [programa] Mais Saúde”, apontou o ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão. 

 Outros fatores que diferenciaram o acesso ao pré-natal foram a escolaridade e o fato de 
o acompanhamento ter sido feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por clínicas 
particulares. 

 Em relação ao primeiro fator, a pesquisa constatou que o acesso aumenta junto com a 
quantidade de anos de estudo, passando de uma assistência total para mulheres que 
estudaram por 12 anos ou mais para um percentual de 6,9% de gestações sem nenhuma 
consulta pré-natal entre mulheres sem instrução formal alguma. 

 Outro dado destacado na pesquisa em relação ao pré-natal é o aumento no percentual 
de mulheres que realizaram a primeira consulta antes de completar três meses de 
gestação. Se em 1996 esse percentual era de 66%, em 2006 o número chegou a 82,5%. 

 O tempo médio de gestação na primeira consulta no Brasil é de 2,3 meses. Nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, esse período é de dois meses. Já no Nordeste e no Norte a 
primeira consulta é mais tardia: 2,6 e 2,7 meses respectivamente. 

 Da Agência Brasil 

  
 
 
 
 
Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 
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 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope ), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

                                                                                

 Fecundidade - A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão 
reprodutivo. Em 1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 
anos. Em 2006, essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas 
aos 15 anos também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente. 

                          

 Acesso a contraceptivos - A PNDS aponta que a distribuição gratuita de métodos 
contraceptivos aumentou nos últimos dez anos. Nesse período, o percentual de mulheres 
que recorreram ao SUS para adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 7,8% para 21,3%. 

 A informação sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 
5.056 bebês nascidos vivos. Dentre as 5.041 gestações para as quais esta informação foi 
obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior 
percentual encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no Sudeste (0,2%). 

 No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor 
situação foi registrada na Região Sudeste (84,7%) e a mais insatisfatória na Região Norte 
(61%). 

 Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, 
tanto na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta (0,8% no meio 
urbano e 3,6% no meio rural), quanto na realização de pelo menos seis consultas (80% e 
66%, respectivamente). 

                    

 Mercado de trabalho - No que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho, 
com exceção das menores de 20 anos, mais de 75% delas já haviam tido algum tipo de 
trabalho. No entanto, para o total do país, apenas 54,2% das mulheres em idade 



reprodutiva declararam estar trabalhando no momento da entrevista. 

 O baixo nível de formalização do trabalho também é um problema enfrentado pelas 
mulheres, já que apenas 34,5% de todas as mulheres que trabalhavam na época da 
entrevista ou tinham trabalhado nos 12 meses anteriores à pesquisa tinham registro em 
carteira assinada. 

 As mulheres menos escolarizadas foram as que, em maior proporção, nunca trabalharam 
ou não trabalharam no ano de referência; apresentaram uma menor proporção dentre as 
que estavam trabalhando no momento da pesquisa e as que apresentam o menor 
percentual de trabalho com carteira assinada. 

                                        

 Saúde da criança - Entre 1996 e 2006, a mortalidade infantil no Brasil caiu 44% (de 39 
para 22 por mil nascidos vivos). Atualmente (2008), a taxa brasileira é de 21,2 por mil 
nascidos vivos. De acordo com um estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde, 
o Brasil deve atingir a taxa de 14,4 até 2012. 

 Outro aspecto importante da saúde da criança é o aleitamento materno. Apesar de 96,4% 
de todas as mães afirmarem que as crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a 
exclusividade desse alimento em bebês com até seis meses de vida alcança apenas 40% 
das crianças. 

 Pela primeira vez, a PNDS pesquisou os acidentes com crianças, responsáveis pela 
morte e também por traumatismos não fatais que deixaram seqüelas. Nos dados 
coletados, 48% das crianças entrevistadas sofreram algum tipo de acidente no ano 
anterior à pesquisa, sendo predominante a faixa etária de 1 a 2 anos. Os acidentes mais 
freqüentes foram as quedas (81%), as queimaduras (10%), o choque elétrico (9%) e as 
mordidas de animais (8%). 

 Do Portal G1  

  
 
 
 

SUS garante 38% do acesso das mulheres a medicamentos 
Portal ORM/PA 

03 de julho de 2008 

 

 O acesso das mulheres em idade fértil a medicamentos para as doenças que mais as 
atingem ainda é feito mais por farmácias comerciais do que pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS), divulgada hoje (3). 

 Essas mulheres são atingidas principalmente por anemia, artrite/reumatismo, 
vaginite/vulvo vaginite, depressão/ansiedade/insônia, bronquite/asma, diabetes e 
hipertensão. 

 O SUS é responsável, em média, por 38,1% do acesso dessas mulheres a 
medicamentos. Já a rede comercial de farmácias responde por 52,7% da cobertura de 
remédios, em média. 

 Apesar de reconhecer o que chamou de “problemas eventuais”, o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, afirmou que nos últimos anos “houve um aumento robusto no 
acesso a medicamentos”, principalmente aos contraceptivos. 

 Segundo Temporão, a venda de medicamentos anticoncepcionais nas farmácias 



populares – com subsídios de até 90% – garantiu o acesso de 250 mil mulheres aos 
contraceptivos. Entre 1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS para 
adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 “Estamos no caminho certo, as políticas de saúde só não se ampliam mais porque 
perdemos a CPMF [Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira] em 
dezembro”, apontou. 

 Apesar de a falta completa de acesso a medicamentos ser baixa – SUS e farmácias 
comerciais oferecem de 89,4% a 95,8% dos medicamentos para essas doenças – as 
mulheres que não se tratam justificam, geralmente, que não o fazem por falta do remédio 
no SUS. 

   

 Fonte: Agência Brasil 

  
 
 
 

Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 
Portal ORM/PA 

03 de julho de 2008 

 

 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006, divulgada 
nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística, a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento com 
instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

 Fecundidade - A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão 
reprodutivo. Em 1996, a média de idade das mulheres para o primeiro filho era de 22,4 
anos. Em 2006, essa média passou a ser de 21 anos. O percentual de meninas grávidas 
aos 15 anos também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 A fecundidade, no entanto, segundo a PNDS, localiza-se em níveis bastante baixos. 
Considerando o comportamento reprodutivo dos 36 meses anteriores à data da entrevista, 
a pesquisa indica que a taxa de fecundidade total localiza-se em torno de 1,8 filhos por 
mulher. Existe pouca diferenciação se considerado o local de residência, se urbano ou 
rural. Nestes casos, a taxa é de 1,76 e 1,99, respectivamente. 

                          Acesso a contraceptivos  - A PNDS aponta que a distribuição gratuita 
de métodos contraceptivos aumentou nos últimos dez anos. Nesse período, o percentual 
de mulheres que recorreram ao SUS para adquirir pílulas anticoncepcionais subiu de 



7,8% para 21,3%. 

 A informação sobre a realização ou não do pré-natal não pôde ser obtida para 15 dos 
5.056 bebês nascidos vivos. Dentre as 5.041 gestações para as quais esta informação foi 
obtida, em apenas 1,3% nenhuma consulta de pré-natal foi realizada, sendo o maior 
percentual encontrado na Região Norte (3,9%), e o menor no Sudeste (0,2%). 

 No entanto, a realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, ocorreu apenas em 77% das gestações. A melhor 
situação foi registrada na Região Sudeste (84,7%) e a mais insatisfatória na Região Norte 
(61%). 

 Conforme esperado, o acesso ao pré-natal foi maior no meio urbano do que no rural, 
tanto na proporção de mulheres que não realizaram nenhuma consulta (0,8% no meio 
urbano e 3,6% no meio rural), quanto na realização de pelo menos seis consultas (80% e 
66%, respectivamente). 

 Mercado de trabalho  - No que diz respeito à situação da mulher no mercado de 
trabalho, com exceção das menores de 20 anos, mais de 75% delas já haviam tido algum 
tipo de trabalho. No entanto, para o total do país, apenas 54,2% das mulheres em idade 
reprodutiva declararam estar trabalhando no momento da entrevista. 

 O baixo nível de formalização do trabalho também é um problema enfrentado pelas 
mulheres, já que apenas 34,5% de todas as mulheres que trabalhavam na época da 
entrevista ou tinham trabalhado nos 12 meses anteriores à pesquisa tinham registro em 
carteira assinada. 

 As mulheres menos escolarizadas foram as que, em maior proporção, nunca trabalharam 
ou não trabalharam no ano de referência; apresentaram uma menor proporção dentre as 
que estavam trabalhando no momento da pesquisa e as que apresentam o menor 
percentual de trabalho com carteira assinada. 

                                        

 Saúde da criança - Entre 1996 e 2006, a mortalidade infantil no Brasil caiu 44% (de 39 
para 22 por mil nascidos vivos). Atualmente (2008), a taxa brasileira é de 21,2 por mil 
nascidos vivos. De acordo com um estudo divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde, 
o Brasil deve atingir a taxa de 14,4 até 2012. 

 Outro aspecto importante da saúde da criança é o aleitamento materno. Apesar de 96,4% 
de todas as mães afirmarem que as crianças foram ao menos uma vez amamentadas, a 
exclusividade desse alimento em bebês com até seis meses de vida alcança apenas 40% 
das crianças. 

 Pela primeira vez, a PNDS pesquisou os acidentes com crianças, responsáveis pela 
morte e também por traumatismos não fatais que deixaram seqüelas. Nos dados 
coletados, 48% das crianças entrevistadas sofreram algum tipo de acidente no ano 
anterior à pesquisa, sendo predominante a faixa etária de 1 a 2 anos. Os acidentes mais 
freqüentes foram as quedas (81%), as queimaduras (10%), o choque elétrico (9%) e as 
mordidas de animais (8%). 

 Fonte: G1 

  
 
 
 

Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo e têm mais acesso a 
contraceptivos, aponta estudo 



Portal Piauiense de Notícias/PI 
04 de julho de 2008 

 

 Estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos)  

 As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a métodos 
contraceptivos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, divulgada nesta quinta-feira (3). Em dez anos, o percentual de mulheres que 
tiveram a primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de 
jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% 
em 2006. 

   

 Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 
que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 2006, 
o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para adquirir 
contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

   

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 
com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

   

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho é de 21 anos; em 1996, era 22,4 anos. 

   

 “É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade”, apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

   

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996, a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher, 
no Norte, a chega a 2,8. 

   

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. “A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano 
de estudo fica acima de quatro filhos por mulher”, aponta o documento. Entre as 
brasileiras com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

   

 “Ainda existem dois brasis: o das mulheres pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar”, apontou Elza Berquó. 

   



 O estudo completo está disponível na página do Ministério da Saúde na internet. 

   

 Fonte: Agência Brasil  

   

  
 
 

Planejamento familiar é tema de debate em Brasília 
Portal Uai/MG 

11 de julho de 2008 

 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) realiza nesta sexta-feira, em 
Brasília, debate sobre a importância do planejamento familiar para o bem-estar de 
famílias, comunidades e nações e a necessidade de maior integração desses serviços 
nos planos nacionais de desenvolvimento. 

 O debate marca o Dia Mundial de População, cujo tema para este ano é Planejamento 
familiar: é um direito, vamos fazer disso uma realidade. 

 O encontro, que será realizado das 9h às 11h no Edifício ONU, no Setor Sudoeste, vai 
incluir discussões sobre os principais desafios para tornar o direito ao planejamento 
familiar uma realidade de toda a população. 

 Análise inédita de dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher (PNDS-2006), lançada recentemente pelo Ministério da Saúde, será apresentada 
no evento, que deve contar com a presença de especialistas que participaram da 
elaboração do trabalho. 

     
 
 

Brasileiras iniciam vida sexual mais cedo 
Portal Verdes Mares - Últimas Hora/CE 

03 de julho de 2008 

 

 

 As brasileiras estão iniciando a vida sexual mais cedo e tendo mais acesso a métodos 
contraceptivos, de  acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e 
da Mulher, divulgada nesta quinta-feira (3). Em dez anos, o percentual de mulheres que 
tiveram a primeira relação sexual até os 15 anos subiu de 11% para 32,6%. O total de 
jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 1996 para 44,8% 
em 2006.    

 Em 2006, cerca de 65% das jovens entre 15 e 19 anos sexualmente ativas já haviam 
utilizado algum método contraceptivo, percentual que sobe para 81% para as mulheres 
que vivem com parceiros fixos; em 1996, esse percentual era de 77%. Entre 1996 e 2006, 
o percentual de mulheres que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS) para adquirir 
contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

 Financiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (Ibope) e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), o 
estudo avaliou cerca de 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças 



com até 5 anos, entre novembro de 2006 e maio de 2007. 

 A redução da idade média da primeira relação sexual também alterou os padrões etários 
de fecundidade das brasileiras: de acordo com a PNDS, a idade média ao ter o primeiro 
filho  é de 21 anos; em 1996, era  22,4 anos. 

 É o que chamamos de rejuvenescimento do padrão produtivo, as mulheres estão tendo 
filhos mais cedo e também encerram a reprodução mais cedo. As mulheres até 24 anos já 
respondem por 53% da fecundidade, apontou uma das coordenadoras da pesquisa, Elza 
Berquó. 

 O número médio de filhos por mulher também diminuiu: em 1996,  a média era de 2,5 
filhos e caiu para 1,8 em 2006. No entanto, o estudo revela diferenças regionais 
relevantes. Enquanto na região Sul a taxa de fecundidade média é de 1,5 filho por mulher  
no Norte, a chega a 2,8. 

 As maiores diferenças são observadas quando a comparação leva em conta as 
diferenças de escolaridade. A taxa de fecundidade para as mulheres com nenhum ano de 
estudo fica acima de quatro filhos por mulher, aponta o documento. Entre as brasileiras 
com 12 anos ou mais de estudo, a média é de um filho por mulher. 

 Ainda existem dois brasis: o das mulheres  pobres que vão reproduzir mais cedo e sem 
perspectivas de planejamento do número de filhos que querem ter; e o das mais ricas, 
mais escolarizadas, com  projeto de vida que permite a elas o poder do planejamento 
familiar, apontou Elza Berquó. 

  
 
 

Pesquisa traça perfil de mulheres em idade fértil 
ReporterMS/MS 
03 de julho de 2008 

 

 

 O Ministério da Saúde apresenta hoje (3), às 11h, no Brasília Alvorada Hotel, os 
resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), 
iniciada em 2006. Será lançado um site  com os dados da pesquisa. 

 O estudo foi feito nas cinco regiões, tanto nas áreas urbanas quanto rurais, abrangendo 
14.617 domicílios. As informações foram coletadas entre novembro de 2006 e maio de 
2007. Foram entrevistadas 15 mil mulheres e cerca de 5 mil crianças. 

 A PNDS foi financiada pelo ministério e coordenada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap).  

   

   
 
 

Família de cara nova 
Revista Carta Capital/BR 

06 de julho de 2008 

 

SAÚDE PÚBLICA Pesquisa nacional mostra que o Brasil se livrou de antigas mazelas. 
Terá novos desafios, como a obesidade 



 Por Phydia de Athayde 

 Crianças mais longe da desnutrição, mães mais próximas dos serviços básicos de saúde. 
O que há algumas décadas podia parecer fantasia é um retrato do Brasil atual. Um país 
onde as mulheres têm menos filhos, usam mais anticoncepcionais e fazem mais exames 
pré-natal. O mesmo onde há mais mulheres acima do peso, a vida sexual começa mais 
cedo e há mais adolescentes grávidas. 

 Enquanto se afasta de antigas mazelas, o Brasil vê despontar novos problemas de saúde 
pública. Os avanços e retrocessos estão na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
da mulher e da Criança (PNDS) de 2006, divulgada na quinta-feira 3. Com informações 
sobre a vida de 15 mil mulheres em idade fértil e 5 mil crianças de até 5 anos, o 
levantamento é um amplo diagnóstico da saúde materno-infantil brasileira. A edição 
anterior ocorreu em 1996. De lá para cá, o Brasil mudou muito. 

 O avanço das políticas de proteção social está ligado a conquistas como a redução de 
50% da desnutrição e a queda de 44% na taxa de mortalidade infantil (de 39 para 22 por 
mil nascidos vivos). Esta, embora confirme uma tendência, é louvável e deve-se a 
melhorias no saneamento básico, na imunização contra o sarampo, no uso do soro 
caseiro (em caso de diarréia) e a menos mortes por infecções e doenças parasitárias. 

 "A queda na mortalidade infantil é um indicador não apenas de acesso, mas de bem-
estar social, e está associada à redução quase total da desnutrição infantil grave. Porém, 
o índice se distribui de maneira muito desigual", diz Cláudio Leone, professor do 
Departamento de Saúde Materno-Infantil da Faculdade de Saúde Pública da USP. Nos 
estados do Nordeste, há 35 óbitos a cada mil nascidos vivos. No Sul do Brasil, são 17. 

 Neste quesito, o País se aproxima do cumprimento de uma das Metas do Milênio 
(diretrizes estipuladas pela Organização Mundial da Saúde): reduzir e chegar a apenas 15 
óbitos por mil nascidos vivos até 2015. No entender do diretor do Departamento de Ações 
Estratégicas do Ministério da Saúde, Adson França, há chance de alcançar o objetivo já 
em 2012, três anos antes. Para tanto, o Brasil terá de manter ou melhorar o acesso aos 
serviços de saúde. Ainda assim, à medida que a mortalidade infantil se reduz, é mais 
difícil de ser eliminada. "É quando começam a pesar os fatores não apenas sociais", 
prevê Leone, referindo-se a problemas estritamente médicos, como doenças genéticas ou 
de difícil detecção. 

 A queda na mortalidade das crianças pode ser explicada por outras informações também 
presentes na pesquisa. Uma é o fato de a mulher brasileira ter menos filhos do que há 
dez anos. A quantidade média de crianças por mulher baixou de 2,5 para 1,8, nível perto 
do observado em países mais desenvolvidos. Para ter menos filhos, as mulheres se 
previnem mais. O uso de algum método contraceptivo aumentou de 73% para 87% das 
pesquisadas (a pílula anticoncepcional era usada por 16% das mulheres e hoje, por 22%). 

 Eliana da Silva, tem 34 anos, é casada, dona de casa. Mora na cidade de São Paulo e é 
mãe de dois filhos homens: um de 3 e outro de 10 anos. "Estou satisfeita. Era o número 
que gostaria de ter, não quero mais, não", diz, ao lembrar com desdém da opção da 
própria mãe, que teve 11 filhos. "Ave-Maria, pra que tanto, né?" Usa pílula 
anticoncepcional há três anos. Antes disso, o casal usava preservativo. Ela sabe que o 
posto de saúde oferece pílulas gratuitamente, mas prefere comprar o próprio 
medicamento. Quando estava grávida, fez o pré-natal completo, com visitas mensais ao 
ginecologista. 

 Apesar de quase 100% das mulheres conhecerem métodos de contracepção, persiste 
uma diferença entre a quantidade de filhos desejada e a observada. Apenas as que 
estudaram 12 anos ou mais relatam ter exatamente a quantidade de filhos planejada. Na 
outra ponta, as analfabetas, ou as que estudaram menos de quatro anos, demonstraram 



menor controle sobre a fecundidade (tabela à pág. 26). 

 Na média geral, diminuiu a quantidade de nascimentos. A pirâmide populacional mostra 
que, proporcionalmente, há menos crianças de até 4 anos do que crianças de 10 a 14 
anos na população brasileira. 

 Ter menos filhos é uma tendência mundial relacionada à entrada da mulher no mercado 
de trabalho e ao modo de vida urbano. "Num primeiro momento, é uma notícia boa", diz 
Nelson Sass, professor do Departamento de Obstetrícia da Unifesp. "Mas deve ser 
analisada com cuidado, pois países da Europa sofrem com a falta de jovens no mercado 
de trabalho." Para manter o crescimento da população, a taxa de fecundidade deve ser 
um pouco maior que dois filhos por casal. 

 Por toda a PNDS, chama a atenção o aumento do acesso de mães e filhos ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). Triplicou o porcentual de mulheres que recorrem ao sistema 
público para obter contraceptivos nos últimos dez anos. O Ministério da Saúde considera 
que a ampliação dos métodos e a maior participação dos homens na decisão de não ter 
filhos - a proporção de esterilizados passou de 1,6% para 3,3% - são marcos de uma 
etapa. "Estamos progressivamente entrando em uma nova era, de melhor atenção à 
mulher e à criança", diz França, para quem a distribuição gratuita de anticoncepcional e a 
opção da pílula em vez da cirurgia de esterilização (laqueadura) são uma revolução nos 
direitos sexuais e reprodutivos. 

 A pesquisa também mostrou que caiu o porcentual de mulheres que passaram por 
cirurgia de esterilização (de 27,3% para 21,8%). Por coincidência, no fim dos anos 1990 
entrou em vigor a Lei de Planejamento Familiar, que impede a realização da cirurgia na 
ocasião do parto (procedimento considerado inadequado) e garante a gratuidade para 
mulheres que procurem o SUS com esse objetivo. "A lei pode ter diminuído o uso da 
laqueadura como moeda política", crê Sass, da Unifesp, que vê as mudanças na dinâmica 
social como motivo da opção por outros métodos anticoncepcionais. "Hoje as mulheres 
refletem mais antes de escolher um método definitivo. Provavelmente a rede de saúde 
está mais próxima da mulher e diminuir a esterilização é um fato positivo." 

 Nos últimos dez anos, quem ficou grávida teve melhor acompanhamento médico durante 
a gestação. A realização de consulta pré-natal subiu muito no meio rural (apenas 3,6% 
não se consultaram, ante 31,9% em 1996) e alcançou quase todas as mulheres nas 
cidades, onde apenas 0,8% não visitaram o médico (ante 8,6%). 

 Também aumentou o porcentual das que fazem a consulta antes nos primeiros três 
meses de gestação (de 66% para 82,5%). "O ideal seria que 100% das mulheres 
fizessem o pré-natal antes dos três meses. O momento da consulta é fundamental para 
determinar a qualidade do acompanhamento", explica Leone. 

 Além do pré-natal, aumentou a presença do médico no momento do parto, de 77,6% há 
dez anos para 88,7%. Mas não se refletiu na redução de um índice, no qual, contra 
recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, o Brasil é campeão: as cesarianas. 
Em 1996 o porcentual dessas cirurgias já era alto (36,4%) e subiu ainda mais (43,6%). 

 No Sudeste, a cesariana acontece em 52% dos partos e, no Sul, em 51%. No meio rural, 
o porcentual de cesarianas se aproximava do considerado adequado, 20% dos partos, 
mas pulou para 35% (tabela à pág. 26). 

 "Este é um dado negativo, um retrocesso", lamenta Leone. No entender do médico, o 
pré-natal deveria ser o momento de educar a mulher para o parto normal, que deve ser a 
regra, exceto em caso de necessidade médica real. "Mas este é um fenômeno social 
brasileiro, como um acordo de conveniência entre o médico e a paciente", arrisca. O fato 
de o porcentual chegar a 80,38% dos partos realizados nos hospitais particulares 
corrobora o raciocínio. 



 Sass chefia a clínica obstétrica da maternidade-escola de Vila Nova Cachoeirinha, na 
zona norte da capital paulista. A instituição recebe mães com gestações de risco e, nestes 
casos, a taxa de cesarianas é de 32%. Nas pacientes em primeira gestação, e sem 
complicações, cai para 26%. 

 "O parto é um fenômeno fisiológico que deve ser respeitado. A cesárea, além de ser mais 
cara para o sistema de saúde, traz riscos de infecção, trombose, hemorragia e 
complicações nos próximos partos para a mãe", alerta o obstetra. 

 A primeira causa de morte materna no Brasil é a hipertensão arterial e suas 
complicações. Em seguida vêm as hemorragias, as infecções e as complicações por 
abortos. Na versão de 1996, a PNDS aferiu os números de morte materna no Brasil. Em 
2006, deixou de lado a informação. 

 Ao vasculhar a vida das mulheres em idade fértil, dos 15 aos 49 anos, o levantamento 
constatou a precocidade do início da vida sexual das brasileiras. Salta aos olhos o 
aumento da ocorrência de gravidez na adolescência, de 3,7% para 6,2%. "Apesar de ser 
um porcentual pequeno, essas jovens estão na maior faixa da pirâmide populacional e 
isso agrava o problema", diz Sass. 

 De maneira geral, as mães estão deixando de oferecer aos filhos a amamentação como 
única fonte de alimento para o bebê durante os seis primeiros meses, conforme 
recomenda o Ministério da Saúde. Menos da metade (40%) das mulheres segue a 
orientação. 

 A comerciante paulista Maria Aparecida Gomes é o exemplo oposto da maioria das mães 
brasileiras. Ela tem 32 anos e três filhos, entre 8 e 13 anos. Todos receberam leite 
materno até 1 ano de vida. "Só comecei a complementar a alimentação após o sétimo ou 
oitavo mês, sempre com orientação médica." 

 __________________ 

 Retrocesso: a quantidade de cesarianas, em vez de baixar, aumentou 

 __________________ 

 Por sua vez, Eliana, como a maioria das brasileiras, amamentou os filhos por pouco 
tempo: "Após o primeiro parto, depois de dois meses o leite secou. Dei leite em pó 
vitaminado já a partir da segunda semana". A mãe considera os filhos saudáveis e dentro 
do peso ideal. O uso do pó fortificado para alimentar os bebês é visto com ressalva pelos 
médicos. Leone repete que nada substitui o leite materno. "A criança só deve ser 
alimentada por fórmulas quando o aleitamento for impossível. Elas trazem uma série de 
complicações no futuro", alerta. "O aleitamento materno no Brasil ainda está muito aquém 
do desejado. Há campanhas, mas é muito difícil mudar a realidade." Não à toa, a 
pesquisa constatou a introdução de alimentos como leite de vaca (41,7%), mingaus 
(31,6%) e comida salgada (22%) na dieta de bebês entre 4 e 5 meses de vida. 

 A varredura na saúde revelou ainda a situação nutricional das mães e filhos. Em dez 
anos, o déficit de altura por idade nas crianças caiu pela metade (no Nordeste, caiu 70%). 
A coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Ana Beatriz 
Vasconcelos, considera que as crianças brasileiras crescem mais e melhor graças à 
melhoria das condições sociais da família e, também, do acesso a serviços de saúde. O 
porcentual de crianças que tiveram acesso aos serviços de saúde passou de 18,2% para 
49,7%. 

 _________________ 

 O maior acessso ao SUS é uma conquista. Agora é preciso melhorar a qualidade 

 _________________ 



 Na questão nutricional, o excesso de peso (em 43%) e a obesidade (em 16%) das 
mulheres são a maior preocupação diante da avaliação geral da saúde das mães e 
crianças brasileiras, que é positiva. "Estamos evoluindo no sentido certo. Exceto pela 
obesidade, que vai cobrar a conta daqui a 20 anos, quando essas mães sobrecarregarem 
o sistema de saúde com doenças como diabetes, hipertensão ou cardiovasculares", 
analisa Leone. 

 "É preciso mudar a forma de trabalhar a obesidade na atenção primária à mãe", diz Ana 
Vasconcelos, para quem o problema é o mais grave constatado na pesquisa. Por sua vez, 
o acesso universal ao SUS é considerado o avanço mais positivo identificado. Daqui para 
a frente, é preciso identificar e alcançar as famílias mais vulneráveis e distantes do 
serviço de saúde pública. Ela reconhece a necessidade de melhorar a qualificação dos 
profissionais de saúde (médicos e agentes comunitários). Um problema diminui, outro 
aparece. Cuidar da saúde, como se viu, é tarefa permanente. 
 
 
 

Tudo bem, mas... 
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 A versão de 2006 da pesquisa tem falhas 

 A nova ediçãoo da Pesquisa Nacional de Demografia e Sáude da Criança e da Mulher 
tem falhar até agora não explicadas. Criada para espelhas a realidade, a pesquisa deve 
sofrer críticas por ignorar indicadores anteriormente avaliados. É o acaso da mortalidade 
materna. A ausência de outros, observados mas não consolidados, também compromete. 

 MORTALIDADE MATERNA, DSTs, AIDS 

 No relatório, que tem quase 300 páginas apenas duas llinhas informam que as pesquisa 
deixou de incorporar "módulos sobre a mortalidade materna e DSTs e Aids,e um 
questionário específico para homenss, todos presentes na PNDS-96. 

 No entender de Nelson Sass, da Unifesp, a ausência dos dados sobre a mortalidade 
materna impede a avaliação da qualidade do trabalho médico. "O aumento da presença 
do médico na hora do parto, isso deveria ter impacto na redução da morte materna. Mas, 
como está, a pesquisa não permite avaliar a qualidade dessas consultas", diz e vai mais 
fundo: "O Brasil tem taxas preocupantes de morte materna e há um problema sério com 
os indicadores, que são imprecisos''. 

 Sass considera muito bons os manuais técnicos elaborados pelo Ministério da Saúde 
para combater a morbidade materna. A questão, diz, é não saber se são executados. Faz 
toda a diferença; 

 OBESIDADE INFANTIL 

 A coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério, Ana Beatriz Vasconcelos, 
admite que, além do execsso de peso nas mães, a pesquisa identificooou o problema 
também nas crianças. "Estamos avaliando, para interpretar os dados correntamente", diz. 
A conferir 

 VACINAÇÃO INFANTIL 

 Em 1996, a PNDS mostrava as crianças vacinadas ou não. Ainda que os últimos dez 
anos a cobertura tenha aumentado muito, um comparativo atual enriqueceria o 
levantamento de 2006. Ana Vasconcelos diz que a informação foi colhhhida, mas os 
dados ainda não estão concluídos. 
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Apesar do maior conhecimento e acesso aos métodos contraceptivos, o porcentual de 
adolescentes grávidas duplicou em dez anos 

 POR RODRIGO MARTINS 

 A voz calma e contida contrasta com o movimento inquieto das mãos, ora repousadas 
sobre o colo, ora apoiadas sobre a mesa, ou a acariciar com timidez a já acentuada 
barriga. Iara Fernanda Dias será mãe pela primeira vez. Está no sétimo mês de gestação 
e preocupada. Não é o temor do parto."Sempre quis ser mãe, mas não agora. É cedo 
demais", desabafa a adolescente, de 14 anos. 

 Abrigada no Amparo Maternal, instituição filantrópica paulistana voltada para a 
assistência a gestantes, ela espera que o pai possa acolhê-la em casa depois de o filho 
nascer."Quando minha tia soube que eu estava grávida, fui expulsa de casa" diz a jovem, 
6rfã de mãe aos 10 anos. A garota iniciou a vida sexual há cerca de um ano. Foi orientada 
por amigas a tomar pílula anticoncepcional, mas ignorou os conselhos."Só usava 
camisinha de vez em quando. Sabia dos riscos, mas não dava importância. Era cabeça-
mole" explica. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) não traz estatísticas sobre a 
situação de grávidas na faixa etária de Iara. Apenas mulheres com idade superior a 15 
anos foram analisadas. Mesmo assim o caso dela exemplifica bem uma alarmante 
constatação do estudo: apesar do maior conhecimento e acesso aos métodos 
contraceptivos, o porcentual de adolescentes grávidas quase dobrou em dez anos (gráfico 
abaixo). 

 Praticamente todas as brasileiras entrevistadas e em idade fértil (99, 9%) revelaram ter 
conhecimento de algum tipo de método anticoncepcional. O número chega a 100% entre 
as mulheres sexualmente ativas e sem parceiros fixos. A distribuição gratuita de métodos 
contraceptivos também aumentou. Em dez anos, o porcentual de mulheres que 
procuraram a rede pública para adquirir contraceptivos cresceu de 7, 8% para 21, 3%. 

 Paralelamente, as mulheres passaram a iniciar a vida sexual cada vez mais cedo. Na 
pesquisa, o total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67, 2%, 
em 1996, para 44, 8%, em 2006. O fenômeno resultou no rejuvenescimento do padrão 
reprodutivo. Em 1996, a média de idade para ter o primeiro filho era de 22,4 anos. Hoje, é 
de 21 anos."Se as adultas conseguem optar por ter menos filhos e as adolescentes não, 
estamos no deserto do Saara em termos de educação reprodutiva. Falta uma politica 
educacional" avalia Nelson Sass. 

 Os dados divulgados pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no fim de 
2007 já revelavam a expansão da gravidez na adolescência no País. Entre 1998 e 2006, 
houve um crescimento de 13% do total de casos. Apenas essa expansão corresponde a 
mais de 60 mil bebês nascidos de mães com menos de 19 anos. Em 2006, o total de 
nascimentos superou os 570 mil. 

 Para a ginecologista Albertina Duarte, que coordena o Programa de Saúde do 
Adolescente na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo desde 1986, os 
adolescentes são bem informados sobre a prevenção da gravidez indesejada, mas há 



fatores comportamentais que impedem uma mudança de atitude."Fizemos uma pesquisa 
na década de 90. financiada pela Organização Mundial da Saúde. e constatamos que 
70% dos adolescentes não usam contraceptivos na primeira relação sexual, apesar de a 
imensa maioria conhecê-los. Os meninos estavam tão preocupa em não falhar e as 
meninas em agradar ao parceiro, que nem sequer pensavam nisso hora" explica. 

 O estudo orientou mudanças nas diretrizes da política educacional no estado."As escolas 
públicas adotaram programas para estimular a valorização da auto-estima dos jovens" 
conta a ginecologista. Resultado: no mesmo período em que se verificou a expansão da 
gravidez na adolescência no País, São Paulo reduziu o número de casos em 32%. Hoje, a 
preocupação e maior com as meninas mais novas. A gravidez aos 15 anos, a faixa de 
idade mais jovem analisada pela PNDS. triplicou em dez anos. E essa a idade em que 
Pamella dos Santos Rodrigues engravidou pela primeira vez. Hoje, aos 17 anos, ela está 
novamente esperando um bebê. Confiou à mãe a tarefa de cuidar da pequena Palloma, 
de 8 meses, enquanto aguarda o parto no Amparo Maternal. "Na primeira vez, levei um 
choque. Chorava o tempo todo. Agora, é diferente. Estou mais madura." 

 Pamella largou a escola ao concluir o ensino fundamental. Depois do parto, pretende 
voltar. Ela utilizou, durante um tempo, pílulas anticoncepcionais. Depois, interrompeu o 
uso."Ficava muito gorda. Optei pela camisinha, mas não usava sempre" diz. Após o 
segundo filho, ela pretende mudar os hábitos."Mesmo sem gostar, voltarei a tomar pilula. 
Dois filhos é demais para quem planejava ter o primeiro aos 28 anos:' 
 
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas e diabetes em 
mulheres em idade fértil 
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 Geral - , 04/07/08 08:45  

  Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de 
desenvolverem doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 



Corporal (IMC). 

 Fonte:  Radiobrás 
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 Governo estimula mudanças estruturais nas unidades de saúde para incentivar o parto 
normal humanizado, controlar riscos e reduzir a mortalidade materna e neonatal -  As 
gestantes que optarem pelo parto normal terão garantida a exigência, em todas as 
maternidades do país, de quarto (individual ou coletivo) específico para esse 
procedimento, com banheiro anexo, para todas as etapas do nascimento do bebê (antes, 
durante e  após o parto).  Além disso, mãe e filho ficarão juntos nos alojamentos.  

 Benefícios como esses serão aplicados na rede pública e privada de saúde a partir de 
dezembro, quando entram em vigor novas normas para os serviços de atendimento 
obstétrico e neonatal. 

 Os novos padrões de funcionamento das maternidades e serviços de saúde estão 
previstos em resolução (nº 33) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que 
também deverá resultar em mais conforto e privacidade para mães e filhos. A resolução 
estimula, por exemplo, a participação efetiva da mãe e de familiares em todas as fases do 
nascimento do bebê, já que determina, por exemplo, a garantia da presença de 
acompanhante de livre escolha da gestante durante o parto e a internação. 

 Com as medidas, o Ministério da Saúde espera obter mudanças estruturais nas unidades 
de atenção obstétrica e neonatal, incentivar o parto normal humanizado, controlar 
possíveis riscos às gestantes e aos bebês e, com isso, reduzir a mortalidade materna e 
neonatal. "Essas ações se inserem dentro de um grande esforço que envolve o governo, 
as entidades da área de saúde, as entidades médicas, gestores e as universidades, ou 
seja, dentro de uma gigantesca rede que trabalha  pela redução da mortalidade materna", 
afirmou nesta terça-feira (22) o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, durante 
lançamento da resolução da Anvisa, em Brasília. 

 De acordo com as novas normas, as unidades de saúde serão orientadas a estimular a 
evolução natural do trabalho de parto e a chamada "desmedicalização", ou seja, utilizar 
soluções para o alívio das dores da gestante sem, necessariamente, utilizar 
medicamentos. Este conjunto de ações foi articulado entre diferentes órgãos do governo 
no Pacto pela Vida, lançado em 2006, que tem como uma das prioridades a redução da 
mortalidade materna e neonatal, conforme orienta a Organização Mundial de Saúde 
(OMS). 

 MUDANÇA CULTURAL -  As novas diretrizes para os serviços obstétricos e neonatais 
foram construídas também com foco na mudança cultural de profissionais e gestores de 
saúde. Esse processo, que se estendeu por aproximadamente seis meses, teve a 
participação de sociedades e federações médicas, dos conselhos nacionais de 
secretários estaduais (Conass) e municipais (Conasems) de Saúde e da Rede pela 
Humanização do Parto e Nascimento (ReHuNa). 

 "São medidas estratégicas que foram amplamente avaliadas com os secretários 
estaduais e municipais de saúde, além de outros parceiros do governo, como as 
universidades e entidades médicas", destacou o diretor de Ações Estratégicas e 
Programáticas do Ministério da Saúde. "De acordo com o princípio de descentralização do 



Sistema Único de Saúde, o governo federal dará amplo apoio aos estados e municípios 
para a construção de uma nova política focada na redução de mortes e constante 
melhoria da assistência a gestantes e bebês", completou França. 

 Por ano, são registrados cerca de 3 milhões de nascidos vivos no país. Quase 2,1 
milhões nascem nas unidades do Sistema Único de Saúde. Destes, 1,4 milhão 
corresponde a partos normais e 670 a cesarianas. 

 Em 2006, foram registrados, no país, 274 óbitos de mulheres em decorrência de 
complicações relacionadas ao parto. Quanto à mortalidade infantil, a taxa nacional 
registrada no mesmo ano foi de 22 por mil nascidos vivos. 

   

 MEDIDAS DE IMPACTO  - Os principais fatores de mortalidade infantil são as causas 
perinatais, ou seja, quando acontecem nas primeiras 22 semanas de gestação e até sete 
dias após o parto. No caso das mães, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) 
estima que pelo menos 95% das mortes maternas poderiam ser evitadas com 
conhecimento, tecnologia médica e medidas de impacto social. 

 Orientação e participação da mulher e de familiares nos cuidados com o recém-nascido, 
além do estímulo ao chamado "contato pele a pele" da mãe com o recém-nascido e ao 
aleitamento materno ainda no ambiente do parto são medidas simples, mas que podem 
impactar positivamente na saúde da criança. 

 Elas também estão previstas na nova resolução da Anvisa, que determina a presença - 
quando necessária - de outros profissionais de saúde durante o parto, além do médico e 
da equipe de enfermagem, por exemplo. A norma também prevê a garantia de educação 
permanente para os trabalhadores, priorizando o controle, a prevenção e a eliminação de 
riscos sanitários nos serviços de saúde. 

 "Temos esse desafio de vincular o pré-natal aos serviços de referência", afirmou 
Temporão. "Essas são questões que vêm fortalecer toda a estratégica do governo Lula e 
do Ministério da Saúde para que possamos também apresentar a mesma redução no 
caso da mortalidade materna, que ainda é um problema importante a ser cuidado", 
avaliou o ministro, ao relembrar a confirmação de queda nos óbitos infantis, de acordo 
com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início deste mês. 

 Leia matéria completa no Portal da Saúde (www.saude.gov.br) 

 Por Renatha Melo, da Agência Saúde   

   

 Outras informações  

 Atendimento à Imprensa   (61) 3315 3580 e 3315 2351 Atendimento ao cidadão  0800 
61 1997 e (61) 3315 2425 

   

  
Governo e indústria constroem agenda para melhoria da qualidade dos 
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 Ministro da Saúde reuniu representantes do governo e da indústria para traçar pacto pela 
redução de teores de gordura, sal e açúcar de industrializados -  O ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, instalou, nesta terça-feira (22/07/2008), um fórum de debates 



com os representantes do governo e da indústria de alimentos para a definição de 
alternativas para a redução dos teores de gordura trans, sal e açúcar dos alimentos 
industrializados. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, até 260 mil mortes poderiam 
ser evitadas todos os anos com uma alimentação adequada da população.   

 No encontro, o ministro defendeu a construção de uma agenda de pautas com temas que 
preocupam o governo e a indústria para a construção de pontos de consenso. "O fórum é 
um espaço democrático e transparente que avança na discussão de questões que 
preocupam a sociedade brasileira", afirmou o ministro. "Precisamos avançar também na 
busca de consensos e alternativas que tenham sustentabilidade e possam ser pactuados 
em comum acordo, sempre sob a ótica da saúde pública", completou Temporão. 

 Para a elaboração de novas medidas de promoção da alimentação saudável no Brasil, o 
governo também se baseará em experiências internacionais bem sucedidas, como a do 
Canadá. Segundo o ministro, naquele país, relevantes mudanças na composição dos 
alimentos foram promovidas no decorrer de três anos. 

 "O que nós queremos é que os alimentos oferecidos à população brasileira sejam de 
qualidade e que não coloquem em risco a saúde de ninguém. Mas, para isso, é preciso 
pactuar com a indústria como isso será possível", disse Temporão. Existem questões 
técnicas, mercadológicas e prazos que têm que ser discutidos. "Em nenhum país do 
mundo se fez essa transição do dia para outro. Mas nós precisamos avançar e sair da 
inércia", acrescentou o ministro. 

 Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), 
Edmund Klotz, o objetivo principal do fórum é encontrar alternativas viáveis para a 
substituição e conseqüente redução de alimentos prejudiciais à saúde. "A Abia já pactuou 
com a Organização Pan-Americana da Saúde que, o mais rapidamente possível, iremos 
eliminar a gordura trans dos nossos produtos por outros ingredientes. Por outro lado, não 
podemos deixar de produzir (esses alimentos) de uma hora para outra. Temos que 
procurar as alternativas para não deixarmos faltar produtos", destacou Klotz. 

   

 AÇÕES  - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já iniciou a avaliação do 
perfil nutricional de 23 tipos de alimentos industrializados, como embutidos, laticínios, 
salgadinhos prontos, biscoitos, bebidas, farinhas e refeições prontas. O Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) ficou encarregado de analisar 40 amostras 
de cada alimento selecionado para saber qual a quantidade de açúcar, gorduras 
saturadas e trans, sódio, ácido fólico e ferro. 

 O encontro é um desdobramento do acordo de cooperação assinado entre o Ministério 
da Saúde e a Abia (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação), em novembro 
de 2007. Paralelamente ao trabalho do grupo técnico, a entidade e seus associados se 
comprometeram a colaborar em ações de saúde pública, como na campanha de rubéola, 
que acontecerá entre 9 de agosto e 12 de setembro. 

 OBESIDADE -   Um dos reflexos do alto teor de açúcar, sal e gordura nos alimentos é o 
sobrepeso, já encarado em todo o mundo como epidemia, e que atinge cerca de 40% da 
população brasileira, segundo o IBGE. Além disso, sofrem de obesidade 12,7% dos 
brasileiros.  De acordo com  dados da PNDS (Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde), divulgada pelo Ministério da Saúde no início do mês, 6,6% das crianças com 
menos de cinco anos têm excesso de peso. A obesidade em todas as idades 
desencadeia uma série de doenças que está entre as que mais matam no Brasil como 
problemas no coração, diabetes, câncer de intestino, artrite, além de atacar outros órgãos 
como pulmão e vesícula. Estudo do Ministério da Saúde aponta que entre 212 mil a 260 
mil mortes poderiam ser evitadas com uma alimentação adequada. 



 REFEIÇÕES PRONTAS -  A participação dos alimentos industrializados na contribuição 
da alimentação do brasileiro aumentou 82% entre 1974 e 2003 (POF/IBGE), indicando 
uma importante  mudança no comportamento alimentar da população. Os alimentos 
processados, em geral, possuem teores elevados de gorduras, açúcares e sal. 

 Por Valéria Amaral, da Agência Saúde  

   

  
 
 

Mais tempo de aleitamento materno, menos doenças 
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 Campanha deste ano terá a atriz Dira Paes como madrinha e destacará a importância do 
apoio à mulher que amamenta -  Menos chances de ter diarréia, pneumonia doenças 
responsáveis por boa parte da mortalidade infantil, principalmente em regiões mais 
carentes diabetes, câncer ou de desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios 
do aleitamento materno, a ser destacados durante a 17ª Semana Mundial de 
Amamentação , que terá sua versão nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o 
Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da 
campanha ocorrerá dia 1º no Rio de Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional será a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder 
e filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: "Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar".  O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. "O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento", diz a médica Elsa Regina Justo 
Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

 Novo retrato   Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar pronta até 
o fim deste ano. No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra 
paralisia infantil, haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá não só 



as capitais, mas também diversos municípios dos estados. "Aí, sim, teremos uma 
fotografia mais precisa e ampla que a da PNDS", prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. "Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva", diz a 
coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil , voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 
11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

 Contra indicação   Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber 
o leite materno. Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães 
portadoras do vírus HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova do 
Espírito Santo, assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, o 
leite até poderia ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o 
vírus. Passaria a ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos 
hospitais, em que todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos 
bebês. 

 "Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe", garante a assistente. Hoje, no país, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento. 

    
 
 

Presidente comemora queda da desnutrição infantil 
Saúde & Lazer Online/BR 

08 de julho de 2008 

 

  Lula atribuiu os resultados da pesquisa a ampliação do acesso à saúde pública, aos 
atendimentos como o pré-natal, a atenção ao parto e a vacinação -  O presidente da 
república, Luís Inácio Lula da Silva comemorou 07/07/2008, a queda da desnutrição e 
mortalidade infantil, apontados nos resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e 
Saúde da Criança e da Mulher (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. A 
declaração foi feita durante o programa semanal Café com o Presidente . 

  "O Brasil está preparado: nós temos programa, financiamento e transferência de renda. 
Isso tudo é um sucesso extraordinário porque reduziu a mortalidade infantil em 44% e 
houve queda da desnutrição infantil, em 46%. No Nordeste, um dado importante, a 
desnutrição caiu 74%. Se Deus quiser, logo logo nós vamos ter índices iguais aos países 
mais desenvolvidos do mundo", destacou. 

 Lula atribuiu os resultados da pesquisa, divulgadas no última quinta-feira (03), a medidas 
como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além da ampliação do 
acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a atenção ao parto 
e a vacinação. O presidente afirmou ainda que o Brasil vai atingir as Metas do Milênio no 
que diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. As metas são 
estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). 



 "Na medida em que o povo começa a comer mais, a ter mais renda, em que as mães 
começam a receber mais informação, o resultado tem que ser esse: diminuição da 
mortalidade infantil, diminuição da desnutrição e melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Eu estou convencido que nós vamos atingir as Metas do Milênio com respeito à 
desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015", comemorou o presidente. 

 A PNDS mostra que, em dez anos, as políticas sociais implementadas no país resultaram 
em significativa melhoria de vida de mulheres e crianças. A pesquisa foi realizada pelo 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do IBOPE e 
envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos. 

 Acesse o audio da entrevista do Café com o Presidente e a íntegra a matéria sobre a 
PNDS, no www.saude.gov.br 

 Por Valéria Amaral, da Agência Saúde  

 Atualizado em ( 08-Jul-2008 ) 

  
 
 

PNDS 2006: desnutrição infantil cai e acesso a serviços de saúde a 
mães e filhos cresce no Brasil 

Saúde & Lazer Online/BR 
03 de julho de 2008 

 

 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, financiada pelo Ministério da Saúde, revela 
perfil da mulher em idade fértil e de crianças menores de 5 anos-  Pesquisa divulgada 
nesta quinta-feira (3/07/2008) pelo Ministério da Saúde mostra que, em dez anos, as 
políticas sociais implementadas no país resultaram em significativa melhoria de vida de 
mulheres e crianças, que passaram a ter maior acesso aos serviços de saúde, assistência 
médico-hospitalar, medicamentos e métodos contraceptivos. A redução em mais de 50% 
da desnutrição das crianças menores de cinco anos, de 1996 a 2006, somada a medidas 
educativas de hidratação oral e higiene, contribuiu para uma queda de 44% na 
mortalidade infantil.  

 Houve avanço também no meio rural, onde 97% das mulheres tiveram acesso a pelo 
menos uma consulta pré-natal durante a gravidez em 2006, contra um percentual de 68% 
em 1996. No período, as políticas de planejamento familiar contribuíram para reduzir de 
2,5 filhos por mulher em 1996 para 1,8, em 2006. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), foi 
realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do 
IBOPE e envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 
5 anos. 

 ANTICONCEPÇÃO - A distribuição gratuita de métodos contraceptivos aumentou 200% 
em dez anos, contribuindo para a redução do número de esterilizações femininas e 
masculinas. O número de cirurgias de esterilização em mulheres caiu de 27,3%, em 1996, 
para 21,8% em 2006, enquanto a participação dos homens na anticoncepção, por meio 
da esterilização, dobrou nesses dez anos, passando de 1,6% para 3,4%. Para o diretor do 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, Adson 
França, esses dados revelam uma importante revolução na implementação dos direitos 
sexuais e reprodutivos pelo governo brasileiro. 

 "A laqueadura tubária não é mais o primeiro método contraceptivo no Brasil e a 
participação masculina na anticoncepção, com a esterilização, dobrou em dez anos. 



Esses dados mostram que as políticas brasileiras podem envolver cada vez mais o 
homem no compartilhamento com a mulher das responsabilidades no planejamento 
reprodutivo", avalia França. 

 GESTAÇÃO E PARTO  - Um dos grandes avanços evidenciados pela PNDS-2006 foi o 
acesso de mulheres que vivem no meio rural ao pré-natal e ao acompanhamento na 
gestação. Em 1996, 31,9% dessas mulheres grávidas não se submetiam a nenhuma 
consulta pré-natal. Em 2006, esse número caiu para 3,6%. No meio urbano, a redução foi 
de 8,6% para 0,8% de mulheres sem nenhuma consulta. Também houve um salto 
importante no percentual de mulheres que passaram a realizar a primeira consulta pré-
natal nos três primeiros meses de gestação. O percentual saltou de 66% para 82,5% das 
gestantes. Na região Nordeste, o aumento na realização de consultas pré-natal pelas 
mulheres foi o mais expressivo: mais de 97% das mulheres em 2006, contra 74% em 
1996. 

 Em 76% das gestações de 2006, o parto foi realizado no SUS. Nesses dez anos, houve 
grande redução no número de partos domiciliares no meio rural, passando de 19,8% para 
3,5%. Ao mesmo tempo, a assistência do médico durante o parto subiu de 77,6% para 
88,7% no país. Somente no meio rural, a presença do médico passou de 57,7%, em 
1996, para 82,6%, em 2006. 

 O aumento na realização de cesarianas, de 36,4% para 44% dos partos, confirma o 
avanço desse procedimento em todo o país, contra as recomendações do Ministério da 
Saúde. Nas regiões Sudeste e Sul estão as maiores taxas apuradas em 2006: 52% e 
51%, respectivamente. No sistema de saúde privado ou suplementar, esse percentual 
alcançou 81% em 2006. 

 VIDA SEXUAL E FILHOS  - Praticamente todas as mulheres brasileiras em idade fértil 
(99,9%), entrevistadas pela PNDS-2006, revelaram ter conhecimento de métodos 
anticoncepcionais. O percentual alcança 100% entre as mulheres sexualmente ativas, 
mas sem parceiros fixos. Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais 
mais cedo. Em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira relação aos 15 
anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6%. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-
Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 anos. 

 Ao mesmo tempo, o total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 
67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. Entre as mulheres com idades de 45 a 49 anos que 
nunca tiveram relação sexual, o índice atingiu 0,8% em 2006, contra 3,6% em 1996. 

 A precocidade na vida sexual resultou no rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 
1996, a média de idade para o primeiro filho era de 22,4 anos, enquanto que, em 2006, 
passou a ser de 21 anos.  O percentual de meninas grávidas aos 15 anos também subiu, 
passando de 3% para 5,8%. 

 ACESSO A MEDICAMENTOS  - A PNDS-2006 investigou a prevalência em mulheres 
férteis de enfermidades como hipertensão (11,8%), diabetes (1,7%), bronquite/asma 
(7,8%), depressão/ansiedade/insônia (16,1%), anemia (26,6%), artrite/reumatismo (5,2%) 
e vaginite/vulvo-vaginite (23,7%) e o acesso a medicamentos para o tratamento. Os 
maiores índices de hipertensão e diabetes se concentram nas regiões Centro-Oeste e 
Sudeste (13% e 12,5%, respectivamente). A região Sul tem o maior índice de 
depressão/ansiedade/insônia (23,3%) e as regiões Norte e Nordeste concentram mais 
casos de anemia (47,2% e 31,3%). 

 O Sistema Único de Saúde é a principal fonte de acesso a medicamentos para o 
tratamento de hipertensão (58%) e diabetes (71,9%) no Brasil. A rede de farmácias 
comerciais é a principal fonte para bronquite/asma (68,4%), artrite/reumatismo (66,8%) e 
depressão/ansiedade/insônia (59%). Para o tratamento de anemia, o SUS cobre 45,8% e 



a rede privada 46,5%. 

 O programa Farmácia Popular, com pouco mais de dois anos de existência à época da 
PNDS-2006, foi fonte para a obtenção de medicamentos para 2,4% das mulheres. Para 
vaginite/vulvo-vaginite, o SUS cobriu mais de 51% das necessidades, enquanto que a 
rede privada atendeu a 38% e a Farmácia Popular, em torno de 3,4%. A prescrição de 
medicamentos à base de ferro e ácido fólico atingiu 57,7% das grávidas. Dessas, 85,6% 
tiveram acesso, sendo que 64% no SUS e 1,4% na Farmácia Popular. 

 ESTADO NUTRICIONAL DAS MULHERES -  Na avaliação do estado nutricional das 
mulheres, apenas 3,5% apresentaram déficit de peso. De acordo com parâmetros da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), déficits de peso de até 10% podem ser 
observados em populações saudáveis e bem nutridas e não caracterizam exposição à 
desnutrição. 

 A circunferência da cintura, segundo a OMS, também indica o estado nutricional de 
adultos, pois está associada a doenças crônicas, entre elas, cardiovasculares e diabetes. 
Há risco se está acima de 80cm em mulheres. Quando ultrapassa 88cm, o risco é muito 
elevado. A PNDS revela que 52,3% das mulheres estão com 80 cm ou mais. E entre 
aquelas com mais de 88 cm, o percentual é de 29,8%. 

 Em dez anos, o excesso de peso e a obesidade cresceram entre as mulheres brasileiras. 
Em 1996, 34,2% delas tinham excesso de peso. Dez anos depois, esse percentual foi 
elevado para 43%, resultando num aumento de 25% no período. No caso da obesidade, o 
crescimento foi maior: 64% em dez anos. Mulheres obesas representavam 9,7% da 
população em idade fértil, em 1996. Em 2006, esse percentual aumentou para 16%. 

 A coordenadora de Alimentação e Nutrição enfatiza que o aumento do excesso de peso e 
da obesidade é preocupante. "São resultados que mostram a necessidade urgente de 
uma alimentação saudável associada à atividade física para reverter este quadro", 
defende. De acordo com o estudo. quanto maior o tempo de estudo, menor é o percentual 
de brasileiras com excesso de peso e circunferência da cintura acima de 80cm. 

 PNDS - Mulheres (15 a 49 anos)  

 1996  

 2006  

 Fecundidade e anticoncepção 

    

    

 Taxa de fecundidade 

 2,5 

 1,8 

 Usou alguma vez método contraceptivo 

 73,1% 

 87,2% 

 Usa pílula anticoncepcional 

 15,8% 

 22,1% 

 Obtenção de contraceptivos no SUS 

 7,8% 



 21,3% 

 Usa preservativo masculino 

 4,3% 

 12,9% 

 Mulher esterilizada 

 27,3% 

 21,8% 

 Homem esterilizado 

 1,6% 

 3,4% 

 Gestação e parto 

   

   

 Nunca fez consulta pré-natal (rural) 

 31,9% 

 3,6% 

 Nunca fez consulta pré-natal (urbano) 

 8,6% 

 0,8% 

 Primeira consulta nos 3 primeiros meses de gestação 

 66% 

 82,5% 

 O parto aconteceu em casa (rural) 

 19,8% 

 3,5% 

 Médico presente na hora do parto 

 77,6% 

 88,7% 

 Médico presente na hora do parto (rural) 

 57,7% 

 82,6% 

 Realização de cesarianas 

 36,4% 

 44% 

 Vida sexual e filhos  

   

   

 Primeira relação sexual até os 15 anos 

 11% 



 32,6% 

 Jovens de 15 a 19 anos virgens 

 67,2% 

 44,8% 

 Mulheres de 45 a 49 anos virgens 

 3,6% 

 0,8% 

 Idade no nascimento do 1º filho 

 22,4 

 21 

 Desnutrição nas mulheres  

 1996  

 2006  

 Excesso de peso 

 34,2% 

 43% 

 Obesidade 

 9,7% 

 16,4% 

  
 
 
 
 

Saúde lança campanha de aleitamento materno 
Saúde Business/BR 
01 de agosto de 2008 

Além de incentivar o aleitamento entre as mães, a campanha quer incentivar os familiares 
a apoiar as mamães  

 Durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que começa hoje, 1º, o ministério da 
Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria lançam, a campanha de incentivo ao 
aleitamento materno. 

 Deixe o seu comentário sobre esta notícia  

 Tem mais informações sobre o tema? Então, clique   

 Segundo informações do ministério da Saúde, na década de 1970, a amamentação 
exclusiva nos primeiros seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa 
realizada apenas nas capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos 
menores de quatro meses era de 35%. Identificou ainda que, aos seis meses, menos de 
10% dos bebês se nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. 



 Mais do que isso, estudos revelam que as crianças amamentadas têm menos chances 
de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da mortalidade infantil, 
principalmente em regiões mais carentes - diabetes, câncer ou de desenvolver alergias. 

  
 
 

 
 
 

SUS não dá acesso a remédio para maioria das mulheres 
Saúde Business/BR 

07 de julho de 2008 

 

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, o SUS é 
responsável por 38% do acesso feminino a remédios  

 O acesso das mulheres em idade fértil a medicamentos para as doenças que mais as 
atingem ainda é feito na maior parte dos casos por farmácias comerciais do que pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 
Criança e da Mulher (PNDS), divulgada na última semana. 

 Deixe o seu comentário sobre esta notícia   

 Tem mais informações sobre o tema? Então, clique aqui    

 Entre as principais doenças femininas estão anemia, artrite, reumatismo, vaginite, vulvo 
vaginite, depressão, ansiedade, insônia, bronquite, asma, diabetes e hipertensão. 

 A pesquisa aponta que o SUS é responsável, em média, por 38,1% do acesso dessas 
mulheres a medicamentos. Já a rede comercial de farmácias responde por 52,7% da 
cobertura de remédios, em média. 

 Apesar do número, o ministério da Saúde reconhece que houve um aumento ao acesso 
de anticoncepcionais nas farmácias populares - com subsídios de até 90%. No último ano, 
o modelo garantiu o acesso de 250 mil mulheres aos contraceptivos. Entre 1996 e 2006, o 
percentual de mulheres que recorrem ao SUS para adquirir contraceptivos saltou de 7,8% 
para 21,3%. 

  
 
 

 
 
 

Saúde lança rede nacional de amamentação no peito 
Saúde Business/BR 
04 de agosto de 2008 

 

A idéia é capacitar os profissionais da Saúde da Família, ainda neste semestre, para 
incentivar este gesto.  

 O ministério da Saúde criará uma Rede Nacional de Amamentação. Com a proposta de 
aumentar o número de amamentação até os seis meses de vida do bebê, a pasta quer 
capacitar os profissionais da Saúde da Família, ainda neste semestre, para incentivar este 
gesto. 



 Deixe o seu comentário sobre esta notícia  

 Tem mais informações sobre o tema? Então, clique   

 O governo federal quer utilizar a estrutura da atenção básica, em especial a estratégia do 
Saúde da Família, para aumentar esses índices. Hoje são 28,4 mil equipes implantadas 
em todo o país, o que garante uma cobertura de 90 milhões de pessoas. Os agentes 
comunitários de Saúde somam 221,5 mil e assistem a 110,6 milhões de pessoas, o que 
corresponde a uma cobertura de 58,8% da população brasileira. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2008, divulgada no último mês, 
constatou que, embora haja uma melhora nos indicadores nacionais, somente 43% das 
crianças são amamentadas na primeira hora de vida no Brasil e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. 

  
 
 
 

Obesidade faz aumentar risco de doenças cardíacas 
SegWeb/BR 

04 de julho de 2008 

 

 Brasília - Mais da metade das mulheres brasileiras em idade fértil correm o risco de 
desenvolverem doenças cardiovasculares e/ou diabetes, segundo a Pesquisa Nacional de 
Demografia e Saúde (PNDS). 

 O dado é baseado na medição da circunferência da cintura, já que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que o acúmulo de gordura nessa região é um fator de 
risco para essas doenças. 

 De acordo com a OMS, mais de 80 cm de circunferência na cintura significa risco, e mais 
de 88 cm significa risco muito elevado. A pesquisa brasileira aponta que, entre as 
mulheres em idade fértil, 52,3% têm mais de 80 cm, e 29,8% têm mais de 88 cm. 

 O excesso de peso, inclusive, foi apontado como um dado em crescimento no país. Em 
1996, 34,2% das mulheres estavam acima do peso e 9,7% estavam obesas. Dez anos 
depois, o excesso de peso estava presente em 43% das mulheres em idade fértil e a 
obesidade foi para 16% dessas mulheres. 

 A situação se agrava com a idade e a quantidade de filhos. Entre as mulheres de 15 a 49 
anos, com um filho, a obesidade representa 14,3%. Já entre as que têm seis filhos ou 
mais, 24,5% estão obesas. 

 Por faixa etária, o padrão também se repete: quanto mais idade, mais percentagem de 
excesso de peso. Entre as mulheres de 15 a 19 anos, 21,6% estão acima do peso. Já 
entre as de 45 a 49 anos, 63,5% ultrapassaram o limite adequado de Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

  
 
 
 
Mais de 98% das mulheres fazem consultas pré-natais no Centro-Oeste 

SóNotícias/MT 
04 de julho de 2008 

 



Um dos grandes avanços evidenciados pela Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
de 2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde, na região Centro-Oeste foi o 
acesso de quase 100% das mulheres aos serviços de saúde na hora do parto. Em 1996, 
1,7% das mulheres grávidas teve filhos em casa. Em 2006, esse número caiu para 0,5%. 
Nesses dez anos, aumentou o número de mulheres que fizeram o pré-natal. Em 1996, 
8,3% não haviam feito nenhuma consulta pré-natal. Em 2006, esse número caiu para 
1,8% das mulheres. O acompanhamento médico na hora de nascimento do bebê passou 
de 92%, em 1996, para 95,2% em 2006. 

 Em dez anos, a taxa de fecundidade das brasileiras que vivem no Centro-Oeste caiu de 
2,3 para 2 filhos por mulher. Apesar de ter maior acesso a contraceptivos, o número de 
mulheres da região em idade fértil que faz uso de algum método teve uma queda tímida: 
passou de 84,5% para 83,5% entre 1996 e 2006. No entanto, mais que quadruplicou o 
número de mulheres cujos parceiros utilizam preservativo masculino: de 2,3% para 
10,8%. 

 Assim como as demais brasileiras, as do Centro-Oeste iniciam a vida sexual mais cedo. 
Os dados apurados pela PNDS-2006 mostram que caiu de 18,9 anos para 17 anos a 
idade da primeira relação sexual. Essa mudança de comportamento resultou em aumento 
no número de grávidas ou mães com idades entre 15 e 19 anos. Em 1996, as jovens da 
região que afirmaram estar grávidas do primeiro filho, à época da entrevista, 
correspondiam a 4% das entrevistadas. Em 2006, esse percentual passou para 5,4%. As 
jovens que afirmaram ser mães, em 1996, representavam 13% da população, número que 
aumentou para 20,5% em dez anos (leia quadro abaixo). 

 A precocidade na vida sexual rejuvenesceu o padrão reprodutivo. Em 1996, a média de 
idade para o primeiro filho era de 21,2 anos. Dez anos depois, passou a ser de 20 anos. 

 O aumento na distribuição gratuita de contraceptivos contribuiu para essa tomada de 
decisão. O acesso mais amplo aos métodos implicou redução da esterilização das 
mulheres. Em 1996, 59,5% das mulheres com parceiros fixos foram esterilizadas. Em 
2006, o índice caiu para 38,9%. Em contrapartida, em dez anos, mais que dobrou a 
participação masculina na anticoncepção. No período, esterilização masculina passou 
1,5% para 3,9%. 

 A PNDS-2006 investigou a ocorrência, em mulheres férteis da região, de enfermidades 
como hipertensão (13%), diabetes (1,3%) bronquite/asma (7,4%), 
depressão/ansiedade/insônia (15,6%), anemia (24,8%), artrite/reumatismo (5,4%) e 
vaginite/vulvo-vaginite (24,6%). A consulta revelou que mais de 90% das entrevistadas 
afirmaram ter acesso aos medicamentos para o tratamento. 

 As infecções respiratórias e as ocorrências de diarréia em crianças da região Centro-
Oeste diminuíram nos dez últimos anos. Nas duas semanas anteriores à pesquisa, em 
1996, 10,4% das mães afirmaram que seus filhos haviam tido diarréia. Em 2006, o 
número de crianças com diarréia, no mesmo período perguntado, caiu para 8,4%. O uso 
do soro caseiro aumentou nesse período e, em 2006, 34,5% das mães disseram ter feito 
uso dessa alternativa, contra 21% em 1996. 

 Os quadros de infecção respiratória (febre e tosse) nas duas semanas anteriores à 
pesquisa apresentaram quedas importantes. Em 1996, 28,8% das crianças haviam tido 
febre e 52,6%, tosse. Dez anos depois, o percentual de febre caiu para 20,4% e o de 
tosse para 32,4%. 

 A PNDS-2006 revelou queda também no déficit de peso entre as crianças com até 5 
anos de idade da região. Em 1996, o déficit de altura versus idade em crianças com até 5 
anos atingia 10,9% dessa parcela da população. Em 2006, o percentual caiu para 5,7%. 
O déficit de peso versus altura caiu de 2,9% para 1,1%. 



 Na região Centro-Oeste, em 2006, 2,3% das crianças nunca foram amamentadas. Em 
compensação, o número das que foram amamentadas na primeira hora após o 
nascimento, em 2006, foi maior que nos dez anos anteriores: 39,7% contra 29,5%. O 
aleitamento nas primeiras 24 horas depois do parto, entre as crianças alguma vez 
amamentadas, alcançou praticamente a totalidade em 2006 (99,5%), contra os 73,2% 
apurados uma década antes. A mediana de duração da amamentação exclusiva em 
crianças com até 35 meses de idade ( 

  
 
 
 
 

Baixa instrução causa danos à saúde em 10% das mulheres 
Tribuna da Imprensa/RJ 

04 de julho de 2008 

 

BRASÍLIA  - O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras 
é simplesmente a falta de educação. A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), apresentada ontem em Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras - 
cerca de 10 milhões de pessoas - têm dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até 
mesmo ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade básica. 

 E o próprio governo não sabe como chegar até esse grupo, que tem dificuldade para ler 
uma cartilha educativa ou, muitas vezes, não entende o que o médico do posto de saúde 
está tentando explicar. O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com apoio do Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. 

 Entre 1996, quando a PNDS anterior foi feita, e esta última, com dados de 2006, a 
mortalidade infantil caiu 44%. Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas 
pré-natal, e a desnutrição aguda das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de 
referência da Organização Mundial da Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a 
métodos anticoncepcionais e medicamentos, além de tratamento em hospitais. 

 No entanto, o grupo daquelas que não conseguiram se beneficiar do maior acesso à 
escola, ampliado nos últimos anos, também ficou de fora dos grandes avanços da saúde 
brasileira. Com isso, transmitem os problemas para seus filhos. 

 A pesquisa mostra que, apesar da redução na mortalidade infantil no País, 20% dos 
filhos nascidos vivos de mulheres sem estudo morrem antes de completar um ano. Na 
faixa superior de escolaridade, com 12 anos ou mais de estudo, a mortalidade dos bebês 
é praticamente zero. 

 Diferenças  

 Até mesmo o direito de escolher ter esses filhos é mais difícil para as mulheres com 
menor escolaridade, basta ver as diferenças nas taxas de fecundidade. Enquanto aquelas 
com mais estudo têm, em média, um filho - inferior até mesmo a taxa de reposição da 
população, que é de dois filhos -, mulheres que nunca freqüentaram a escola têm, em 
média, 4,2 filhos. 

 Ainda uma parte não desprezível dos filhos dessas mulheres (16,6%) sofre de 
desnutrição crônica, um problema que não mata, mas afeta o desenvolvimento da 
criança, sua capacidade de aprender e de reagir a doenças. A resposta oficial a esses 
dados é que a educação no País está evoluindo e, em alguns anos, o número de 
mulheres sem escolaridade deve ser reduzido a ponto de não ter impacto no geral. Em 
1996, eram 28% da população. 



 Hoje, são 10%. "Vários estudos relacionam o aumento da escolaridade e o conseqüente 
aumento da renda com um impacto direto nas condições de saúde. Está havendo uma 
ampliação da escolaridade, e isso tem impacto direto na saúde", disse o ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. 

 Até lá, no entanto, o equivalente a 10 milhões de mulheres e seus muitos filhos 
continuam a enfrentar dificuldades típicas da pobreza e da falta de instrução. "Todo setor 
tem que pensar nas suas responsabilidades. As políticas públicas de saúde têm que 
pensar como chegar a essas mulheres. 

 Não pode ficar pensando que outro setor, outra ação vai resolver o problema. Não 
podemos esperar que a educação chegue até elas e aí que as coisas se resolvam", critica 
Suzana Cavenaghi, demógrafa e uma das autoras da PNDS. 
 
 

 
 
 

Baixa instrução causa danos à saúde em 10% das mulheres 
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04 de julho de 2008 

 

 BRASÍLIA  - O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras 
é simplesmente a falta de educação. A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), apresentada ontem em Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras - 
cerca de 10 milhões de pessoas - têm dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até 
mesmo ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade básica. 

 E o próprio governo não sabe como chegar até esse grupo, que tem dificuldade para ler 
uma cartilha educativa ou, muitas vezes, não entende o que o médico do posto de saúde 
está tentando explicar. O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap) com apoio do Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. 

 Entre 1996, quando a PNDS anterior foi feita, e esta última, com dados de 2006, a 
mortalidade infantil caiu 44%. Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas 
pré-natal, e a desnutrição aguda das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de 
referência da Organização Mundial da Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a 
métodos anticoncepcionais e medicamentos, além de tratamento em hospitais. 

 No entanto, o grupo daquelas que não conseguiram se beneficiar do maior acesso à 
escola, ampliado nos últimos anos, também ficou de fora dos grandes avanços da saúde 
brasileira. Com isso, transmitem os problemas para seus filhos. 

 A pesquisa mostra que, apesar da redução na mortalidade infantil no País, 20% dos 
filhos nascidos vivos de mulheres sem estudo morrem antes de completar um ano. Na 
faixa superior de escolaridade, com 12 anos ou mais de estudo, a mortalidade dos bebês 
é praticamente zero. 

 Diferenças 

 Até mesmo o direito de escolher ter esses filhos é mais difícil para as mulheres com 
menor escolaridade, basta ver as diferenças nas taxas de fecundidade. Enquanto aquelas 
com mais estudo têm, em média, um filho - inferior até mesmo a taxa de reposição da 
população, que é de dois filhos -, mulheres que nunca freqüentaram a escola têm, em 
média, 4,2 filhos. 

 Ainda uma parte não desprezível dos filhos dessas mulheres (16,6%) sofre de 



desnutrição crônica, um problema que não mata, mas afeta o desenvolvimento da 
criança, sua capacidade de aprender e de reagir a doenças. A resposta oficial a esses 
dados é que a educação no País está evoluindo e, em alguns anos, o número de 
mulheres sem escolaridade deve ser reduzido a ponto de não ter impacto no geral. Em 
1996, eram 28% da população. 

 Hoje, são 10%. "Vários estudos relacionam o aumento da escolaridade e o conseqüente 
aumento da renda com um impacto direto nas condições de saúde. Está havendo uma 
ampliação da escolaridade, e isso tem impacto direto na saúde", disse o ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. 

 Até lá, no entanto, o equivalente a 10 milhões de mulheres e seus muitos filhos 
continuam a enfrentar dificuldades típicas da pobreza e da falta de instrução. "Todo setor 
tem que pensar nas suas responsabilidades. As políticas públicas de saúde têm que 
pensar como chegar a essas mulheres. 

 Não pode ficar pensando que outro setor, outra ação vai resolver o problema. Não 
podemos esperar que a educação chegue até elas e aí que as coisas se resolvam", critica 
Suzana Cavenaghi, demógrafa e uma das autoras da PNDS. 

 Alimentação 

 A falta de estudo leva à falta de renda e também à insegurança alimentar. Apesar dos 
avanços, já que 62,5% das famílias podem ser consideradas em situação de segurança 
(em que não há preocupação com a possível falta de comida), em 46% dos domicílios em 
que a mulher não tem estudo há insegurança alimentar. 

 Untitled Document 

  
 
 
 
 

Baixa instrução agrava doenças 
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 Tribuna do Norte 

 Lisandra Paraguassu  - Agência Estado 

 Brasília - O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras é 
simplesmente a falta de educação. A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), divulgada na semana passada em Brasília, mostra que 10% das mulheres 
brasileiras - cerca de 10 milhões de pessoas - têm dificuldades de cuidar de si e dos filhos 
e até mesmo ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade 
básica. E o próprio governo não sabe como chegar até esse grupo, que tem dificuldade 
para ler uma cartilha educativa ou, muitas vezes, não entende o que o médico do posto 
de saúde está tentando explicar. 

 O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com apoio do 
Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. Entre 1996, quando a PNDS 
anterior foi feita, e esta última, com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. 
Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas pré-natal, e a desnutrição aguda 
das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a métodos anticoncepcionais e 
medicamentos, além de tratamento em hospitais. 



 No entanto, o grupo daquelas que não conseguiram se beneficiar do maior acesso à 
escola, ampliado nos últimos anos, também ficou de fora dos grandes avanços da saúde 
brasileira. Com isso, transmitem os problemas para seus filhos.   

 A pesquisa mostra que, apesar da redução na mortalidade infantil no País, 29% dos 
filhos nascidos vivos de mulheres sem estudo morrem antes de completar um ano. Na 
faixa superior de escolaridade, com 12 anos ou mais de estudo, a mortalidade dos bebês 
é bem menor. 

 Até mesmo o direito de escolher ter esses filhos é mais difícil para as mulheres com 
menor escolaridade, basta ver as diferenças nas taxas de fecundidade. Enquanto as 
mulheres com mais estudo têm, em média, um filho - inferior até mesmo a taxa de 
reposição da população, que é de dois filhos -, mulheres que nunca freqüentaram a 
escola têm, em média, 4,2 filhos. Ainda uma parte não desprezível dos filhos dessas 
mulheres (16,6%) sofre de desnutrição crônica, um problema que não mata, mas afeta o 
desenvolvimento da criança, sua capacidade de aprender e de reagir a doenças. 

 Embora 96% das crianças menores de 60 meses tenham sido amamentadas alguma vez, 
a PNDS 2006 mostra que ainda falta muito para se alcançar, no Brasil, o padrão de 
aleitamento materno recomendado pelos organismos de saúde internacionais e nacionais. 
Entre as mães entrevistadas, 43% relataram ter amamentado seus filhos na primeira hora 
após o parto. A prevalência de aleitamento materno exclusivo entre crianças de 0 a 3 
meses é ainda baixa (45%). 

 Aumento da escolaridade terá impacto positivo 

 A resposta oficial aos dados da pesquisa é que a educação no País está evoluindo e, em 
alguns anos, o número de mulheres sem escolaridade deve ser reduzido a ponto de não 
ter impacto no geral. Em 1996, eram 28% da população. Hoje, são 10%. “Vários estudos 
relacionam o aumento da escolaridade e o conseqüente aumento da renda com um 
impacto direto nas condições de saúde. Está havendo uma ampliação da escolaridade, e 
isso tem impacto direto na saúde”, disse o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. 

 Até lá, no entanto, o equivalente a 10 milhões de mulheres e seus muitos filhos 
continuam a enfrentar dificuldades típicas da pobreza e da falta de instrução. “Todo setor 
tem que pensar nas suas responsabilidades. As políticas públicas de saúde têm que 
pensar como chegar a essas mulheres. Não pode ficar pensando que outro setor, outra 
ação vai resolver o problema. Não podemos esperar que a educação chegue até elas e aí 
que as coisas se resolvam”, critica Suzana Cavenaghi, demógrafa e uma das autoras da 
PNDS. 

  A falta de estudo leva à falta de renda e também à insegurança alimentar. Apesar dos 
avanços, já que 62,5% das famílias podem ser consideradas em situação de segurança 
(em que não há preocupação com a possível falta de comida), em 46% dos domicílios em 
que a mulher não tem estudo há insegurança alimentar. 

 Partos em casa são cada vez mais raros no Brasil 

 O Brasil das crianças nascidas em casa, assistidas por parteiras, está cada vez mais 
raro. Em 2006, 98% dos partos foram feitos por médicos, em hospitais. Até mesmo na 
zona rural a realidade mudou. De 78% de nascimentos em hospitais, pulou-se para 96%. 
No entanto, o acompanhamento pré-natal ainda revela uma falha: 40% das mulheres não 
são informadas sobre a maternidade para onde devem ir na hora do parto, o que, 
segundo a Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde (PNDS), revela desarticulação 
dos sistemas de atendimento. No entanto, quase 90% dos nascimentos ocorreram no 
primeiro hospital procurado. 

 O trabalho revela ainda um dado preocupante: as brasileiras estão tendo filhos ainda 
mais cedo do que em 1996. A idade (mediana) em que mais mulheres tiveram filho em 



2006 foi de 21 anos. Em 1996, era de 22 anos e meio. Além disso, 53% dos bebês 
brasileiros nasceram, em 2006, de mães entre 19 e 24 anos.   

 A expectativa dos pesquisadores é de que o aumento da escolaridade recente possa 
inverter essa tendência nos próximos anos. No entanto, a melhoria dos níveis 
educacionais verificada nos últimos dez anos parece não ter tido influência até agora. 
“Isso é algo que ainda vamos ter de estudar, ver as influências em cada um desses 
casos”, admite a pesquisadora Tânia Lago. 

  
 
 
 
 

Falta de educação traz problemas para mulheres 
Tribuna do Norte - Natal/RN 

04 de julho de 2008 

 

- Tribuna do Norte 

 (AE) - O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras é 
simplesmente a falta de educação. A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), apresentada ontem em Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras - 
cerca de 10 milhões de pessoas - têm dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até 
mesmo ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade básica. E 
o próprio governo não sabe como chegar até esse grupo, que tem dificuldade para ler 
uma cartilha educativa ou, muitas vezes, não entende o que o médico do posto de saúde 
está tentando explicar. 

 O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com apoio do 
Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. Entre 1996, quando a PNDS 
anterior foi feita, e esta última, com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. 
Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas pré-natal, e a desnutrição aguda 
das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a métodos anticoncepcionais e 
medicamentos, além de tratamento em hospitais. 

 No entanto, o grupo daquelas que não conseguiram se beneficiar do maior acesso à 
escola, ampliado nos últimos anos, também ficou de fora dos grandes avanços da saúde 
brasileira. Com isso, transmitem os problemas para seus filhos. A pesquisa mostra ainda 
que, apesar da redução na mortalidade infantil no País, 20% dos filhos nascidos vivos de 
mulheres sem estudo morrem antes de completar um ano. 

  
 
 

Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 
Tribuna do Norte Online - Natal/RN 

03 de julho de 2008 

 

 Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 



mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope buscar), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras.  Compartilhe:  O 
que é isso? Notícia Compartilhada  Estes links são para serviços externos ao site 
Tribuna do Norte que oferecem diversas formas de guardar, compartilhar e recomendar a 
outras pessoas os conteúdos do site Tribuna do Norte (sejam textos ou fotos). São 
gratuitos, mas exigem que você se cadastre para usá-los. 

  
 
 

 
 
 

SUS garante 38% do acesso das mulheres a medicamentos 
Tribuna News/PR 
03 de julho de 2008 

 

 Elas são atingidas principalmente por anemia, artrite/reumatismo, entre outras patologias 

 De: Mariana Jungmann* , da Agência Brasil 

   

 O acesso das mulheres em idade fértil a medicamentos para as doenças que mais as 
atingem ainda é feito mais por farmácias comerciais do que pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS), divulgada hoje (3). 

   

 Essas mulheres são atingidas principalmente por anemia, artrite/reumatismo, 
vaginite/vulvo vaginite, depressão/ansiedade/insônia, bronquite/asma, diabetes e 
hipertensão. 

   

 O SUS é responsável, em média, por 38,1% do acesso dessas mulheres a 
medicamentos. Já a rede comercial de farmácias responde por 52,7% da cobertura de 
remédios, em média. 

   

 Apesar de reconhecer o que chamou de "problemas eventuais", o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, afirmou que nos últimos anos "houve um aumento robusto no 
acesso a medicamentos", principalmente aos contraceptivos. 

   

 Segundo Temporão, a venda de medicamentos anticoncepcionais nas farmácias 



populares - com subsídios de até 90% - garantiu o acesso de 250 mil mulheres aos 
contraceptivos. Entre 1996 e 2006, o percentual de mulheres que recorrem ao SUS para 
adquirir contraceptivos saltou de 7,8% para 21,3%. 

   

 "Estamos no caminho certo, as políticas de saúde só não se ampliam mais porque 
perdemos a CPMF [Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira ] em 
dezembro", apontou. 

   

 Apesar de a falta completa de acesso a medicamentos ser baixa - SUS e farmácias 
comerciais oferecem de 89,4% a 95,8% dos medicamentos para essas doenças - as 
mulheres que não se tratam justificam, geralmente, que não o fazem por falta do remédio 
no SUS. 

 *Colaborou Luana Lourenço  

   

   
 

"Meta de combate à desnutrição será atingida" 
Tribuna News/PR 
07 de julho de 2008 

 

 Presidente Lula comentou índices divulgados sobre 2006 

 De: Agência Brasil 

   

 Para o presidente, o Brasil está preparado para enfrentar o problema 

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o Brasil vai atingir as Metas do 
Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que diz respeito 
à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os índices 
divulgados na última quinta-feira (3) na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2006 
(PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 "O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%."  

 Em seu programa semanal Café com o Presidente , Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 "Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo." 



   

   
 
 

Começa hoje campanha nacional de aleitamento materno 
Última Hora News/BR 

01 de agosto de 2008 

 

Menos chances de ter diarréia, pneumonia - doenças responsáveis por boa parte da 
mortalidade infantil, principalmente em regiões mais carentes - diabetes, câncer ou de 
desenvolver alergias. Esses são alguns dos benefícios do aleitamento materno, a serem 
destacados durante a 17ª Semana Mundial de Amamentação, que tem sua versão 
nacional de 1º a 7 agosto, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP). O lançamento da campanha começa nesta sexta-feira (1º) 
no Rio de Janeiro. 

 A madrinha da semana nacional é a atriz Dira Paes, que aparecerá, em cartaz, folder e 
filmete, amamentando seu filho Inácio, de dois meses, ao lado da mãe, dona Flor. A 
intenção é ilustrar o tema deste ano da campanha, que foca a importância do apoio à 
mulher que amamenta, com a frase: “Nada mais natural que amamentar. Nada mais 
importante que apoiar”. O filme foi produzido pela SBP. 

 A idéia não é só difundir entre as gestantes e as mães a importância do aleitamento 
materno para a saúde dos filhos. A campanha quer sensibilizar também os familiares 
sobre o quanto é imprescindível o apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e 
tranqüilidade para amamentar o filho. “O apoio tem que vir da família, do companheiro, 
dos avôs, da comunidade, dos empregadores e do governo. E, sem dúvida, assim, 
caminhamos para a ampliação do tempo de aleitamento”, diz a médica Elsa Regina Justo 
Giugliani, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde. 

 De acordo com a médica, na década de 1970, a amamentação exclusiva nos primeiros 
seis meses de vida do bebê era praticamente nula. Pesquisa realizada apenas nas 
capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno exclusivo aos menores de quatro 
meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis meses, menos de 10% dos bebês se 
nutriam exclusivamente do leite materno. 

 Mas a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 
2008, mostrou dados positivos: 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de 
vida no Brasil, 99% são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças 
menores de seis meses recebem exclusivamente o aleitamento materno. Se levado em 
conta o tempo de duração, a região que mais amamenta é a Centro-Oeste e a Norte seria 
a laterninha no ranking nacional. 

 Novo Retrato 

 Uma fotografia mais atual do aleitamento materno deverá ficar pronta até o fim deste ano. 
No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra paralisia infantil, 
haverá nova consulta às mães sobre o tema. A pesquisa incluirá não só as capitais, mas 
também diversos municípios dos Estados. “Aí, sim, teremos uma fotografia mais precisa e 
ampla que a da PNDS”, prevê Elsa Giugliani. 

 Hoje, as mães oferecem o leite materno, em média, por dez meses. O ideal é que a 
criança seja amamentada por mais de dois anos, sendo que, nos primeiros seis meses de 
vida, exclusivamente, por leite materno. “Então, temos um longo caminho a percorrer, no 
sentido de elevar de dois para seis meses o período de amamentação exclusiva”, diz a 



coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

 Elsa Giugliani anuncia ainda que, por meio do projeto Rede Amamenta Brasil, voltado 
para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na rede de atenção básica, dia 
11 de agosto, ocorrerá, em Brasília, o último curso para capacitar multiplicadores dos 
Estados e municípios, a fim de auxiliar na expansão das redes. Já foram realizados quatro 
cursos regionais. 

 Contra-Indicação 

 Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber o leite materno. 
Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães portadoras do vírus 
HIV não devem amamentar seus filhos. Segundo Lílian Córdova do Espírito Santo, 
assessora técnica para assuntos relacionados ao aleitamento materno, o leite até poderia 
ser oferecido ao bebê se, antes, fosse pasteurizado, o que eliminaria o vírus. Passaria a 
ter a mesma qualidade do leite dos bancos do produto existentes nos hospitais, em que 
todo leite materno doado é pasteurizado antes de ser servido aos bebês. 

 “Mesmo com a perda de algumas propriedades, ainda assim é muito melhor que 
qualquer outro leite que não o da mãe”, garante a assistente. Hoje, no País, 1% das 
gestantes é portadora do HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as 
injetáveis, não devem amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por 
meio do aleitamento. 

  
 
 
 

Mulheres iniciam vida sexual mais cedo, diz pesquisa 
Último Segundo/BR 

03 de julho de 2008 

 

 

 BRASÍLIA - As mulheres brasileiras têm começado a vida sexual mais cedo do que há 
dez anos. O mesmo acontece com a prática contraceptiva. Até os 15 anos, em 2006, 33% 
das mulheres já haviam tido relações sexuais, número que representa o triplo do ocorrido 
em 1996. Das jovens de 15 a 19 anos sexualmente ativas, 66% já haviam usado algum 
método contraceptivo, sendo o preservativo o mais utilizado (33%), seguido pela pílula 
(27%) e pelos injetáveis (5%). 

 Os dados são da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 
(PNDS), que será divulgada nesta quinta-feira (3) pelo ministro da Saúde, José Gomes 
Temporão. 

 O estudo abrangeu as cinco regiões brasileiras, tanto as áreas urbanas quanto as rurais, 
em um total de 14.617 domicílios, e traçou o perfil da população feminina em idade fértil e 
de crianças menores de cinco anos. As informações foram coletadas entre novembro de 
2006 e maio de 2007. 

 Além de entrevistas domiciliares com mais de 15 mil mulheres e aproximadamente cinco 
mil crianças, também foram feitas mensurações de altura e peso, recolhimentos de 
amostras de sangue para a realização de dosagens de vitamina A e hemoglobina e 
coletas de informações sobre o teor de iodo disponível no sal consumido pelas famílias 
pesquisadas. 

 A pesquisa avaliou vários aspectos reprodutivos das mulheres de 15 a 49 anos, dentre 
eles características da atividade sexual, do uso de anticoncepcional, da gestação e do 



parto. Os dados também permitiram analisar questões envolvendo acesso a 
medicamentos e a serviços de saúde e o estado nutricional das crianças e das mulheres. 

 A primeira pesquisa PDS foi realizada no Brasil em 1986, e repetida em 1996. Esta é a 
terceira edição do estudo populacional. Os dados da pesquisa não só permitem uma 
análise dos avanços ocorridos no país e uma atualização dos indicadores de saúde, como 
também representam uma fonte de informação para a comunidade acadêmica e para o 
aprimoramento de políticas públicas do Brasil. 

 A PNDS é financiada pelo Ministério da Saúde e coordenada por Elza Berquó, 
pesquisadora da área de População e Sociedade do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap). A pesquisa conta, ainda, com a participação de cinco instituições 
parceiras: duas da Universidade de São Paulo (o Núcleo de Pesquisas em Nutrição e 
Saúde da Faculdade de Saúde Pública e o Laboratório de Nutrição do Departamento de 
Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto), duas da Unicamp (o Núcleo 
de Estudos de População e o Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de 
Ciências Médicas) e o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), que 
executou o trabalho de campo. 

 A pesquisa também fez parte do projeto Measure DHS (Demographic and Health 
Surveys)  e teve o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), entre outras agências internacionais. 

  
 
 
 
 

Atriz Dira Paes é madrinha de campanha do governo sobre 
amamentação 

Último Segundo/BR 
31 de julho de 2008 

 

 O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lançam amanhã a 17ª 
Semana Mundial de Amamentação, no Rio. O tema da campanha deste ano destaca a 
importância do apoio à mulher que amamenta, com a frase: Nada mais natural que 
amamentar. 

 Nada mais importante que apoiar. Dira Paes é a madrinha da campanha que terá cartaz, 
folder e um pequeno filme, no qual a atriz amamenta seu filho Inácio, de dois meses, ao 
lado da mãe, dona Flor. 

 O objetivo este ano é, além de reforçar a importância do aleitamento materno para a 
saúde dos filhos, sensibilizar também os familiares sobre o quanto é imprescindível o 
apoio à mulher para que ela possa dispor de tempo e tranqüilidade para amamentar. 

 O aleitamento materno reduz as chances de diarréia e pneumonia - doenças 
responsáveis por boa parte da mortalidade infantil, principalmente em regiões mais 
carentes; diabetes, câncer ou de desenvolver alergias. 

 Pesquisa realizada apenas nas capitais, em 1999, revelou que o aleitamento materno 
exclusivo aos menores de quatro meses era de 35%. Mostrou também que, aos seis 
meses, menos de 10% dos bebês se nutriam exclusivamente do leite materno. A 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 2008, 
mostrou que 40% das crianças menores de seis meses recebem exclusivamente o 
aleitamento materno, segundo informações do Ministério da Saúde. 



 Estudo  

 No dia 9 de agosto, quando ocorre a segunda etapa da vacinação contra paralisia infantil, 
haverá nova consulta às mães sobre o aleitamento materno. Com isso, o governo 
pretende formular um novo quadro sobre amamentação no País. A pesquisa incluirá não 
só as capitais, mas também diversos municípios dos Estados. 

 Poucas são as situações em que o recém-nascido não pode receber o leite materno. 
Embora não seja uma prática em todos os países, no Brasil, as mães portadoras do vírus 
HIV não devem amamentar seus filhos. Hoje, no País, 1% das gestantes é portadora do 
HIV. Além delas, as mães usuárias de drogas, principalmente as injetáveis, não devem 
amamentar os filhos. As substâncias são passadas à criança por meio do aleitamento. 

  AE  

  
 
 
 
Baixa instrução resulta em problemas de saúde em 10% das mulheres 

Último Segundo/BR 
04 de julho de 2008 

 

 

 O problema de saúde de uma parcela considerável das mulheres brasileiras é 
simplesmente a falta de educação. A 3ª Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 
(PNDS), apresentada ontem em Brasília, mostra que 10% das mulheres brasileiras - 
cerca de 10 milhões de pessoas - têm dificuldades de cuidar de si e de seus filhos e até 
mesmo ter acesso às políticas públicas de saúde porque não têm escolaridade básica. 

 O próprio governo não sabe como chegar até esse grupo. 

 O estudo, feito pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com apoio do 
Ministério da Saúde, traz, de um modo geral, boas notícias. Entre 1996, quando a PNDS 
anterior foi feita, e esta última, com dados de 2006, a mortalidade infantil caiu 44%. 
Apenas 3,6% das mulheres não têm acesso a consultas pré-natal, e a desnutrição aguda 
das crianças está em 1,6%, abaixo do limite de referência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Há mais mulheres com acesso a métodos anticoncepcionais e 
medicamentos, além de tratamento em hospitais. 

 No entanto, o grupo daquelas que não conseguiram se beneficiar do maior acesso à 
escola, ampliado nos últimos anos, também ficou de fora dos grandes avanços da saúde 
brasileira. Com isso, transmitem os problemas para seus filhos. As informações são do 
jornal O Estado de S.Paulo . 

  Lisandra Paraguassú  

  
 
 
 

Brasil vai atingir metas de combate à desnutrição e à mortalidade 
infantil antes de 2015, diz Lula 

Último Segundo/BR 
07 de julho de 2008 

 



 

 BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o Brasil vai atingir as 
Metas do Milênio - estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) - no que 
diz respeito à desnutrição e à mortalidade infantil antes de 2015. Lula elogiou ainda os 
índices divulgados na última quinta-feira na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 
2006 (PNDS-2006), financiada pelo Ministério da Saúde. 

 O Brasil está preparado. Temos programa, financiamento, transferência de renda e isso 
tudo é um sucesso extraordinário para reduzir a mortalidade infantil em 44% e a 
desnutrição infantil em 4%. No Nordeste, a desnutrição caiu 74%. 

 Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula atribuiu os resultados da 
pesquisa a medidas como a ampliação do acesso à água tratada e ao saneamento, além 
da ampliação do acesso à saúde pública, sobretudo em atendimentos como o pré-natal, a 
atenção ao parto e a vacinação. 

 De acordo com a pesquisa, o percentual de mulheres que não se submetem a exames 
pré-natal caiu na zona rural de 31,9% em 1996 para 3,6% em 2006 e, na zona urbana, de 
8,6% para 0,8%, no mesmo período. 

 No entanto, apenas 77% das gestantes realizaram pelo menos seis consultas pré-natais - 
conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. A região com resultado mais 
insatisfatório foi a Norte, com 61% dos casos. Lá também registrou-se o maior índice de 
grávidas que não se submeteram a nenhuma consulta: 3,9%. 

 Acho que o século XXI é o século em que o pobre precisa deixar de ser muito pobre e 
virar cidadão, ter direito à moradia, à educação, a comer três vezes ao dia, a ter acesso 
ao lazer, à cultura. Estou convencido que nós estamos no caminho certo. 

 (Agência Brasil) 

  
 

    
 
 

Campanha nacional de aleitamento materno começa hoje 
Umuarama Ilustrado/PR 

01 de agosto de 2008 

 

 

 Umuarama/Da Redação/Graffo cidade@ilustrado.com.br 

 Uma semana voltada para a importância do aleitamento materno. A Campanha Nacional 
este ano que começa hoje, (1º) e vai até o dia 7 tem como foco principal as mães. 
Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é incentivar toda a família a fazer parte do 
processo de amamentação. Umuarama também vai participar da campanha através da 
coordenadoria da maternidade municipal. 

 Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada no início de julho de 2008 
revela que 43% das crianças são amamentadas na primeira hora de vida no Brasil, 99% 
são amamentadas no primeiro dia de vida e 40% das crianças menores de seis meses 
recebem exclusivamente o aleitamento materno. A OMS (organização Mundial de Saúde) 
recomenda que os bebês recebam o leite materno até, pelo menos, dois anos de idade e 
ele deve ser o único alimento até, pelo menos, os seis primeiros meses de vida. 



 Médicos pediatras também alertam que o ideal é que os bebês logo após o nascimento, 
sejam colocados em contato com a mãe o quanto antes e ações como pesar e medir o 
recém nascido devem ser feitos depois. 

 O aleitamento na primeira hora de vida é extremamente importante. O colostro (leite 
ainda em formação, mas rico em anticorpos) é responsável pela imunização da criança e 
aumenta a capacidade de proteção contra infecções, principal causa da mortalidade de 
recém-nascidos. Depois disso, a primeira mamada também estimula a produção do leite 
materno e agiliza a liberação do hormônio ocitocina, que induz as contrações do útero e 
evita hemorragias pós-parto. 

 O aleitamento materno é a primeira maneira de prevenir a obesidade, que na sua forma 
mais grave (obesidade mórbida) cresceu mais de 250% entre a população brasileira nas 
últimas quatro décadas. Mãe que amamenta até os seis meses está diminuindo a chance 
do seu filho se tornar uma criança e um adulto obeso, além de se proteger contra o 
câncer de mama. Segundo pesquisadores, é comum vermos mães que têm boa condição 
financeira, mas trabalham muito e optam por não amamentar a criança, começando 
desde o início com uma alimentação com leite em pó, papinha. Isso pode provocar a 
obesidade que vai gerar um problema futuro para a criança. 

 O aumento de 255% na obesidade mórbida entre a população brasileira ,de 1975 a 2003, 
foi apontado por um estudo das Universidades de Brasília (UnB) e de São Paulo (USP) 
divulgado na semana passada. De acordo com pesquisa, a parcela de pessoas acima dos 
20 anos com obesidade mórbida passou de 0,18% em 1975, para 0,33% em 1999 e para 
0,64% em 2003. 
  
 

 
 

Encontro reúne gestantes para discutir aleitamento materno 
Umuarama Ilustrado/PR 

07 de agosto de 2008 

 
A Campanha Nacional de Aleitamento Materno, iniciada no último dia 1ª, termina hoje em 
todo Brasil. Como foco principal nas mães, o objetivo foi incentivar toda a família a fazer 
parte do processo de amamentação. Em Umuarama será realizado nesta sexta-feira ( 8) , 
às 14h30, na Maternidade Municipal, o 1ª Encontro das Gestantes de Umuarama, para 
despertar as futuras mães sobre a importância do aleitamento materno. 
 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) , divulgada no início de julho, revelou 
que43%das crianças são amamentadas na primeira hora de vida no Brasil, 99% são 
amamentadas no primeiro dia de vida e40% das crianças menores de seis meses 
recebem exclusivamente o aleitamento materno. 
 
A OMS( Organização Mundial de Saúde) recomenda que os bebês recebam o leite 
materno até, pelo menos, dois anos deidade, e ele deve ser o único alimento até pelo 
menos os seis primeiros meses de vida. Segundo o diretor de Saúde, Nilson Manduca, o 
evento tem como meta fazer com que as mães tomem consciência de que o aleitamento 
materno é fundamental para a formação do filho e deve acontecer no mínimo até os 
primeiros seis meses de idade da criança. 
 
O aleitamento materno é a primeira maneira de prevenir a obesidade, que na sua forma 
mais grave ( obesidade mórbida) cresceu mais de 250%entre a população brasileira nas 



últimas quatro décadas.Mãe que amamenta até os seis meses  está diminuindo a chance 
do seu filho se tornar uma criança e um adulto obeso, além de se proteger contra o 
câncer de mama. 
 
 

 

    
 
 

Mulheres iniciam vida sexual antes dos 15 anos 
Webpiaui.com/PI 
03 de julho de 2008 

 

Em dez anos, mais mulheres decidiram ter relações sexuais mais cedo, segundo a 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 (PNDS), 
divulgada nesta quinta-feira (3). 

 O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde e realizado com cerca de 15 mil 
mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 anos, entre novembro 
de 2006 e maio de 2007. A PNDS foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística (Ibope buscar), a partir do trabalho do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (Cebrap) com instituições parceiras. 

 De acordo com o estudo, em 1996, 11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira 
relação até os 15 anos. Dez anos depois, esse índice subiu para 32,6% das mulheres. 
Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a primeira relação antes dos 20 
anos. O total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 67,2% em 
1996 para 44,8% em 2006. 

 Ainda segundo a pesquisa, 64% das mulheres se encontram em união (36,7% 
formalmente e 27,3% informalmente), sendo apenas 25,8% solteiras. 

 Fonte: G1 

  
 
 
 
 

Conquista para a infância 
Zero Hora/RS 

05 de julho de 2008 

 

 A combinação entre as conquistas na escolaridade dos brasileiros e os investimentos 
públicos direcionados à mulher no país vem permitindo alguns avanços importantes, que 
se estendem sobretudo às crianças. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), 
divulgada agora, demonstra que, em uma década, a desnutrição infantil caiu de 13% para 
7%. Em conseqüência, no mesmo período, a mortalidade infantil teve uma redução de 
43,5%, tornando mais factível o cumprimento pelo Brasil das chamadas Metas do Milênio. 

 Um aspecto importante dos dados anunciados pelo levantamento encomendado pelo 
Ministério da Saúde é que as conquistas se devem a providências simples mas que 
costumam potencializar os ganhos sob o ponto de vista da mulher e da criança. Entre as 



alternativas às quais o país vem dando ênfase para assegurar mais qualidade de vida à 
infância, estão desde a ênfase ao soro caseiro e a melhoria na alimentação até maiores 
investimentos em saneamento básico. Ainda assim, falta maior atenção a aspectos como 
a importância do exame pré-natal e do aleitamento materno. 

 Ao mesmo tempo, preocupa o fato apontado pela pesquisa de que, mesmo dispondo de 
mais acesso a métodos contraceptivos, as mulheres ainda esbarram em diferenças entre 
o momento em que desejam ter filhos e o em que realmente vêm a tê-los. A diferença é 
maior principalmente entre as brasileiras de menor instrução, o que reforça a importância 
da maior facilidade de acesso ao ensino e à informação. 

 Uma das lições deixadas pelo estudo é que não basta apenas apostar em campanhas 
como as que vêm sendo feitas sobre as conseqüências da gravidez na adolescência. 
Cada vez mais, as mulheres precisam se convencer de que ser mãe não significa 
necessariamente ter que renunciar a planos essenciais para a vida pessoal e profissional, 
como os estudos. Quanto mais os filhos forem planejados de forma consciente, maiores 
serão as suas chances de crescerem sadios e de o país atenuar chagas como a 
mortalidade infantil. 

  
 
 
 
 

Vida sexual precoce 
Zero Hora/RS 

04 de julho de 2008 

 

Em uma década, o número de adolescentes que tiveram a primeira relação antes dos 15 
anos quase triplicou 

 As adolescentes brasileiras estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. 

 Em uma década, o número de mulheres com a primeira relação até os 15 anos quase 
triplicou. 

 É o que mostra a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 
2006 (PNDS), divulgada ontem pelo Ministério da Saúde, em comparação com 1996. 

 Realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento entre novembro de 2006 e 
maio de 2007, o estudo envolveu cerca de 15 mil mulheres de 15 a 49 anos e 5 mil 
crianças com até cinco anos. Além de destacar a diminuição dos índices de mortalidade e 
desnutrição infantil, o aumento do uso de métodos contraceptivos e o maior acesso à 
saúde, a pesquisa revelou um dado capaz de tirar o sono dos pais. 

 Se, em 1996, 11,5% informaram ter tido a primeira relação até os 15 anos, 10 anos 
depois o índice subiu para 32,6%. O total de mulheres entre 15 e 19 anos que se 
disseram virgens caiu de 67,2% para 44,8%. 

 Embora no Sul o percentual das que afirmaram ter perdido a virgindade até os 15 anos 
tenha sido menor - 21,7% - , especialistas observam a sexualização precoce como 
inevitável. 

 - Há muitas pressões em favor da sexualização precoce. A infância está cada vez mais 
curta - diz a psicanalista Rose Eliane Starosta, do Hospital de Clínicas da Capital. 

 Por que as gurias estão perdendo a virgindade tão cedo? 

 O Kzuka foi atrás da opinião das gurias sobre o assunto. Ter vida sexual antes dos 



15 anos é uma atitude precoce ou algo que vem se tornando "normal" já que o sexo 
está deixando de ser um assunto tabu?  

 "Acho que elas querem se sentir adultas mais cedo e acreditam que perder a virgindade 
é um meio para isso. Rola um incentivo da mídia para isso também, apelam muito para o 
sexo. Isso acaba influenciando essa precocidade entre as gurias." 

 Stéphanie Sombrio, 18 anos, de Porto Alegre 

 "Acho que o mundo está cada vez mais precoce. Os limites dentro de casa muitas vezes 
não existem mais. Está ocorrendo uma onda de muita liberdade em tudo e acredito que 
não são todas as pessoas que sabem aproveitar isto de uma forma positiva. Alguns pais 
não conseguem se impor diante da rebeldia dos filhos e os valores mais importantes 
estão se perdendo." 

 Victória Pugliero, 19 anos, de Porto Alegre 

 "Eu acho que o acesso a métodos que previnem a gravidez ficou muito mais acessível e 
comum, por isso o assunto sexo também. É comum conversar sobre sexo dentro de casa, 
com os pais. Tornou-se uma coisa tranqüila. E também já foi comprovado que os 
hormônios femininos estão mais adiantados com o passar do tempo. O interesse das 
gurias vem também da influência da mídia, como por exemplo, as revistas falando de 
anticoncepcionais, camisinha, programas de TV. Isso desperta a curiosidade." 

 Marinna Pivatto, 16 anos, de Porto Alegre 

 "As gurias estão perdendo a virgindade mais cedo pela curiosidade e porque muitas se 
envolvem com guris mais velhos, e eles nunca querem ficar só nos beijinhos. Eu acho que 
essa curiosidade surge de ver tanta gente falar sobre o assunto, de tanta gente alertar 
sobre os perigos do sexo e até mesmo das pessoas incentivando, como aquelas 
propagandas de Sexo é Vida. Ou até mesmo quando elas estão em um relacionamento 
longo." 

 Giovanna Gago, 16 anos, de Porto Alegre 
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Cresce número de mulheres que iniciam vida sexual antes dos 15 anos 

Zero Hora - Plantão/RS 
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Pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde 

 Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde mostra que, em 10 anos, 
cresceu o número de mulheres que decidiram ter relações sexuais mais cedo. Em 1996, 
11% das entrevistadas informaram ter tido a primeira relação aos 15 anos. Em 2006, esse 
índice subiu para 32,6%. Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 74% tiveram a 
primeira relação antes dos 20 anos. 

 Mesmo com a precocidade na vida sexual, houve redução do número de crianças por 
mulher: de 2,5 filhos em 1996 para 1,8, em 2006. Por outro lado, foi registrado 



rejuvenescimento do padrão reprodutivo. Em 1996, a média de idade para o primeiro filho 
era de 22,4 anos, enquanto que, em 2006, passou a ser de 21 anos. O percentual de 
meninas grávidas aos 15 anos também subiu, passando de 3% para 5,8%. 

 Ao mesmo tempo, o total de jovens entre 15 e 19 anos que se declararam virgens caiu de 
67,2% em 1996 para 44,8% em 2006. Entre as mulheres com idades de 45 a 49 anos que 
nunca tiveram relação sexual, o índice atingiu 0,8% em 2006, contra 3,6% em 1996. 

 O estudo mostra ainda que praticamente todas as mulheres brasileiras em idade fértil 
(99,9%), entrevistadas pela pesquisa, revelaram ter conhecimento de métodos 
anticoncepcionais. O percentual alcança 100% entre as mulheres sexualmente ativas, 
mas sem parceiros fixos. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) foi 
realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do 
Ibope e envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 
anos. 

  
 
 
 
 

Mulheres brasileiras estão mais obesas, mostra pesquisa 
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Crescimento chega a 64% entre 1996 e 2006 

 Estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde mostra crescimento do 
excesso de peso e da obesidade entre as mulheres brasileiras. Em 1996, 34,2% delas 
tinham excesso de peso. Dez anos depois, esse percentual foi elevado para 43%, 
resultando em aumento de 25% no período. No caso da obesidade, o crescimento foi 
maior: 64% no período. Mulheres obesas representavam 9,7% da população em idade 
fértil, em 1996. Em 2006, esse percentual aumentou para 16%. 

 A coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Ana Beatriz 
Vasconcelos, enfatiza que o aumento do excesso de peso e da obesidade é preocupante. 

 — São resultados que mostram a necessidade urgente de uma alimentação saudável 
associada à atividade física para reverter este quadro — defende. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) foi 
realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do 
Ibope e envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 
anos. 

  
 
 
 
Regiões Sudeste e Sul apresentam maiores taxas de cesarianas, releva 

pesquisa 
Zero Hora - Plantão/RS 

03 de julho de 2008 

 



Prática não é recomendada pelo Ministério da Saúde 

 Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde revela aumento na 
realização de cesarianas, de 36,4% em 1996 para 44% dos partos em 2006, contra as 
recomendações do Ministério da Saúde. Nas regiões Sudeste e Sul foram apuradas as 
maiores taxas em 2006: 52% e 51%, respectivamente. No sistema de saúde privado ou 
suplementar, esse percentual alcançou 81% em 2006. 

 Em 76% das gestações de 2006, o parto foi realizado no SUS. Nesses 10 anos, houve 
grande redução no número de partos domiciliares no meio rural, passando de 19,8% para 
3,5%. Ao mesmo tempo, a assistência do médico durante o parto subiu de 77,6% para 
88,7% no país. Somente no meio rural, a presença do médico passou de 57,7%, em 
1996, para 82,6%, em 2006. 

 Avanços no meio rural  

 Um dos grandes avanços evidenciados pela pesquisa foi o acesso de mulheres que 
vivem no meio rural ao pré-natal e ao acompanhamento na gestação. Em 1996, 31,9% 
dessas mulheres grávidas não se submetiam a nenhuma consulta pré-natal. 

 Em 2006, esse número caiu para 3,6%. No meio urbano, a redução foi de 8,6% para 
0,8% de mulheres sem nenhuma consulta. Também houve um salto importante no 
percentual de mulheres que passaram a realizar a primeira consulta pré-natal nos três 
primeiros meses de gestação. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) foi 
realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do 
Ibope e envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 
anos. 

  
 
 
 

Estudo mostra queda de 44% na mortalidade infantil no Brasil 
Zero Hora - Plantão/RS 

03 de julho de 2008 

 

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde 

 Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde mostra que a atenção à 
saúde das crianças, principalmente para reduzir a desnutrição e a mortalidade, é uma das 
principais políticas do Sistema Único de Saúde. Entre 1996 e 2006, o enfrentamento 
desses resultou na queda de 44% da taxa de mortalidade infantil no Brasil (de 39 para 22 
por mil nascidos vivos). Atualmente, a taxa brasileira é de 21,2 por mil nascidos vivos. 
Segundo o Ministério da Saúde afirma, o Brasil atingirá a taxa de 14,4 até 2012. 

 Para Adson França, a queda na mortalidade coloca o Brasil como o segundo país do 
mundo entre os 68 países monitorados pela OMS a cumprir o quarto objetivo do milênio, 
que é a redução da mortalidade três anos antes da previsão estabelecida pela OMS. 

 — Persistindo os atuais índices de acesso aos serviços de saúde e a queda na 
mortalidade, em 2012 o Brasil cumprirá o objetivo de reduzir em 75% os óbitos em 
crianças de até 5 anos — comemora. 

 Entre as principais ações que contribuíram para a redução da mortalidade nos 10 anos 
pesquisados, o estudo aponta o crescente uso e divulgação da Terapia de Reidratação 
Oral (TRO), o aumento da prática de aleitamento materno, a suplementação alimentar, o 



incremento da educação da mulher, a intensificação dos programas de imunização contra 
o sarampo e as melhorias no saneamento em geral. 

 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) foi 
realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), sob orientação do 
Ibope e envolveu 15 mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) e 5 mil crianças com até 5 
anos. 

  




