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Hospital das Clínicas é premiado em Congresso Internacional
O Complexo Hospitalar Universitário
Professor Edgard Santos (Complexo
HUPES)/ UFBA é premiado em 1.º e
2.º lugares no Congresso Internacional
de Acreditação, que acontece esta
semana no Rio de Janeiro. Os dois
trabalhos premiados foram: “Resolução
de
problemas
relacionados
a
medicamentos
em
um
Hospital
Universitário”, do serviço de Farmácia,
e “Uso de indicadores de qualidade no
âmbito hospitalar: Implantação em um
serviço de nutrição como caminho para
segurança clínica e a acreditação”, do
serviço de Nutrição.
O Complexo HUPES passa por um processo de Acreditação Hospitalar Internacional
pela Joint Commission International-JCI, desde 2009, com o apoio do Consórcio
Brasileiro de Acreditação- CBA. O Hospital mostra, de forma inequívoca, o
profissionalismo de sua gestão e seu poder de resiliência, traduzido na capacidade
de superação das adversidades impostas pelo sistema público de saúde,
notadamente pelo sub-financiamento dos Hospitais Universitários Federais. O
Complexo HUPES parabeniza todos os envolvidos neste esforço de transformação e
quebra de paradigmas. Este sucesso é fruto da motivação e competência de seu
corpo técnico e acadêmico.

CONSEA promove 4ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional- COMSEA promove a 4ª
Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (CMSAN) nos dias 16 e 17 de
junho de 2011, das 14 às 21h no primeiro dia e das 9 às 18h no segundo dia, no Auditório
da Fundação Visconde de Cairu, localizado na Rua do Salete, nº 50, no bairro dos BarrisCentro, Salvador-Bahia.
O objetivo da conferência é construir compromissos para efetivar o Direito Humano à

Alimentação Adequada e Saudável no Município de Salvador (DHAA), em observância ao
previsto no artigo 6° da Constituição Federal, e indicar proposições para a construção do
Plano e do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN.
A CMSAN é o espaço para a discussão participativa acerca da situação da segurança
alimentar e nutricional do município e das estratégias e ações que devem ser
empreendidas pela Prefeitura e pelas organizações sociais, visando o combate à fome e a
garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável no município. As
Conferências Municipais constituem parte decisiva do processo de preparação da 4ª
Conferência Nacional, contando com a participação ativa da sociedade civil organizada e
dos respectivos
pectivos representantes dos Governos.
Os interessados em participar das discussões coletivas na construção de um documento
que direcionará as ações no município, devem fazer inscrição prévia pelo site
www.4cmsandesalvador.tk
ndesalvador.tk. As vagas são limitadas.

Consumo de “ração
ração humana” pode ser prejudicial à saúde
saúd
A Agência Nacional de Vigilância SanitáriaSanitária
ANVISA, divulgou um alerta sobre o
consumo do produto conhecido como
"ração humana". Para a Agência, a
substituição de refeições por esse alimento
coloca a saúde em risco.Esses produtos
não fornecem todos os nutrientes
necessários
para
uma
alimentação
adequada.
As formulações,
ções, popularmente conhecidas
como “ração humana”, são, geralmente,
compostas por mistura de diferentes
cereais, farinhas, farelos, fibras e outros
ingredientes, como: guaraná em pó,
gelatina em pó, cacau em pó, levedo de cerveja, extrato de soja, linhaça e gergelim. “O
consumo de produtos com alto teor de fibras, como misturas de cereais, farinhas e farelos,
deve estar inserido no contexto de uma alimentação diversificada e saudável”,
saudáve orienta a
diretora da ANVISA,, Maria Cecília Brito.O
Brito informe técnico da Agência destaca, ainda, que
a expressão “ração humana” não pode ser utilizada como denominação de venda desses
produtos. Isso porque o uso dessa expressão pode gerar dúvidas nos consumidores, uma
vez que não indica a verdadeira natureza e característica
característica desse alimento.
alimento
Além disso, alegações de propriedades medicamentosas, terapêuticas e relativas a
emagrecimento não podem constar do rótulo ou material publicitário do produto.
produto
Confira aqui a íntegra do Informe
Infor
Técnico 46/2011 da ANVISA.
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