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APRESENTAÇÃO
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição-CGAN/DAB/SAS é a área do Ministério
da Saúde responsável pela coordenação da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição PNAN e pela coordenação das ações da Política Nacional de Promoção da Saúde na Atenção
Básica, além de apoiar e participar de ações
que integram a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional e a Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica.

Este documento, elaborado pela equipe técnica
da CGAN, faz um breve resumo dos principais
resultados alcançados na gestão 2015-2018
e aponta os principais desafios para avançar
nas agendas nos próximos quatro anos. As informações detalhadas encontram-se no Relatório de Gestão 2015-2018.

GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
E APOIO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
Para apoiar a implementação da PNAN, foi
instituído, em 2006, o incentivo financeiro para
a estruturação e implementação das ações de
alimentação e nutrição pelas Secretarias Estaduais de Saúde (27) e pelas Secretarias Municipais de Saúde das capitais brasileiras (27).
No ano seguinte, já foi ampliado para municípios com mais de 200 mil habitantes (133 municípios) e, em 2009, para os municípios com
mais de 150 mil habitantes (178 municípios).

Em 2016, o recurso foi ampliado para novos
943 municípios com 30 a 149.999 mil habitantes. Foram transferidos R$ 59.587.000,00 entre
2015 e outubro/2018 e há previsão de repasse de R$ 9.772.500,00 até dezembro de 2018.
Atualmente, 1.158 municípios são contemplados, além dos 27 estados. Em geral, os estados
e municípios utilizam os recursos para ações de

promoção da alimentação adequada e qualificação das equipes de saúde na implementação
das ações e programas da PNAN.
Expansão do orçamento para as ações de Nutrição de R$ 51,9 milhões para R$ 108,9 milhões
entre 2014 e 2018. Destaca-se que, a partir de
2017, R$ 36 milhões foram provenientes do orçamento do Programa Saúde na Escola para a
agenda de prevenção da obesidade infantil.
Gestão da Rede de Alimentação e Nutrição do
SUS, em parceria com a OPAS e a UnB. A plataforma conta com mais de 50 mil cadastrados e o Facebook (https://www.facebook.com/RedeNutri/),
com mais de 45 mil pessoas.
Publicação de edital em parceria com o CNPq
para financiamento de projetos de qualificação e apoio da gestão da PNAN e formação
de trabalhadores da Atenção Básica junto às
coordenações municipais de alimentação e
nutrição, tendo sido habilitadas 22 propostas.
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Realização da IV Mostra de Experiências de
Alimentação e Nutrição do SUS no XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição em 2017, com o
objetivo de identificar, valorizar e divulgar as
ações exitosas que apontam caminhos possíveis
para concretização do propósito da PNAN.
A IV Mostra contou com 377 trabalhos inscritos
e foram selecionados 75 relatos de experiên-

cia e 25 trabalhos acadêmicos, dos quais seis
foram premiados. Foram reconhecidas ações
desenvolvidas em Atenção Nutricional no Sistema Único de Saúde, Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição, Formação Profissional e
Educação Permanente e Interface da Saúde em
Todas as Políticas.

Milhões (R$)

Orçamento para ações de Alimentação e Nutrição
2015-2018

36,0

36,0

69,5

75,2

73,5

72,9

2015

2016

2017

2018

Alimentação e Nutrição

Crescer Saudável (PSE)

Referências: Lei Nº 13.115, de 20 de abril de 2015; Lei Nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016; Lei Nº 13.414, de 10 de
janeiro de 2017; Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018.
Observação: Orçamento de 2014 – R$ 51,9 milhões.

PREVENÇÃO E CONTROLE DA OBESIDADE
Criação do Crescer Saudável, em 2017: consiste
no repasse fundo-a-fundo de R$ 36 milhões para
intensificar ações de prevenção, controle e tratamento da obesidade infantil, para 548 municípios
do PSE com maior prevalência de excesso de peso
em crianças, segundo SISVAN. Considerando que
intervenções centradas em alimentação saudável e
práticas corporais e atividade física realizadas em
escolas têm se mostrado bastante efetivas no controle
do excesso de peso em crianças, foram priorizados
548 municípios aderidos ao Programa Saúde na Escola para o recebimento de incentivo financeiro.

Realização de apoio aos estados e municípios
para a organização da linha de cuidado do sobrepeso e obesidade na rede de atenção à saúde.
Atualmente, 20 estados (74%) estão em fase de implementação da organização do cuidado para pacientes com sobrepeso e obesidade no país. Houve
alcance da iniciativa do PPA 2016-2019.
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Investidos em 2018 R$ 10,5 milhões na publicação da Chamada Pública CNPq para projetos de
pesquisa, extensão e formação de Núcleos de
Apoio à Saúde da Família (NASF) na prevenção,
diagnóstico e tratamento da obesidade em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde. A
oferta do edital era para seleção de 1 projeto por
estado. Apresentaram-se 56 propostas, das quais
22 foram habilitadas e selecionadas.
Parceria com a SEGETS/MS e com a Unasus para
elaboração de cursos de auto aprendizagem sobre
Obesidade Infantil e de Prevenção e Tratamento
da Obesidade, que serão disponibilizados gratuitamente e poderão ser acessados por mais de 20
mil profissionais e técnicos, estudantes e gestores da
área da saúde, bem como pelo público em geral.
Parceria com a Coordenação de Atenção Especializada e Conitec para elaboração do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Sobrepeso
e Obesidade no SUS. Já realizada a consulta pública e PCDT em fase de elaboração.
Apoio às medidas regulatórias e fiscais para promoção de ambientes saudáveis e prevenção e controle da obesidade - em 2016, a CGAN, em conjunto
com outras instituições do Governo Federal participantes do Comitê Técnico de Prevenção e Controle da
Obesidade da Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (Caisan), iniciou uma agenda de indução de medidas que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a literatura, são
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as mais efetivas para o controle da obesidade: restrição da publicidade de alimentos ultraprocessados,
rotulagem nutricional frontal, cantinas saudáveis nas
escolas e sobretaxação de bebidas adoçadas.
Participação ativa no aprimoramento da rotulagem nutricional frontal, promovida pela Anvisa, e
formalização de proposta do MS, no âmbito da
Caisan, de rotulagem nutricional frontal, baseada no modelo de advertência e nos parâmetros
nutricionais do Modelo de Perfil Nutricional da
Organização Pan-Americana de Saúde.
Envio de Avisos Ministeriais (Ministro da Fazenda,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados), manifestando apoio ao Decreto nº 9.394 de 2018 que reduz a alíquota de IPI
dos concentrados de refrigerantes, que reduz distorções tributárias decorrentes de subsídios dados a
produtores. Foi solicitada ao Ministério da Fazenda
a redução desses subsídios e das renúncias fiscais
concedidas para a produção de bebidas adoçadas.
Envio para a Casa Civil da minuta de PL que dispõe
sobre a comercialização, a propaganda, a publicidade e a promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados com quantidades elevadas de
açúcar livre, de gordura total e de sódio em escolas
públicas e privadas, em âmbito nacional. Também
foi enviada à Casa Civil a minuta do PL que dispõe
sobre a propaganda e a publicidade de alimentos
e de bebidas com quantidades elevadas de açúcar,
de gordura total e de sódio.

PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA
Programa Saúde na Escola
Lançado em 2007 com o objetivo de desenvolver
ações de promoção da saúde e prevenção de doenças com os educandos de escolas públicas, a partir da
articulação e planejamento conjunto das equipes de
saúde e de educação básicas no território de saúde.

Em 2017, o PSE foi reestruturado e desburocratizado (Portaria Interministerial nº 1.055, de
25/04/2017) para promover maior adesão dos
municípios e do Distrito Federal, otimização das
ações e o aumento do valor do incentivo financeiro
a ser repassado em cada ano do ciclo bienal. Assim, o repasse passou de R$26,1 milhões em 2015
e R$5,2 milhões em 2016 para R$ 89 milhões em
2017. Além disso, foram investidos R$ 9,5 milhões
em um termo de cooperação com a Unesco para a
realização da primeira avaliação externa sobre a
4
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efetividade do Programa, a fim de orientar aprimoramentos na sua execução.
O Programa alcançou a meta do PPA 20162019 em 98,1%, com a adesão de 5.040 municípios, e participação de mais de 20 milhões
de educandos em 85 mil escolas e de 36 mil
equipes da Atenção Básica. Houve ampliação
de 86% para 90,5% dos municípios participantes. A parcela correspondente ao primeiro
do ano do ciclo foi repassada integralmente
para todos os que pactuaram o PSE.

Programa Academia da Saúde
Lançado em 2011, é uma estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado que funciona com a implantação de espaços públicos
(polos). Atualmente há 1.443 polos credenciados para custeio, 2.468 concluídos ou em construção e 157 com obras em ação preparatória.

Ampliação do orçamento em R$ 100 milhões
para construção de 800 novos polos. Publicada Portaria nº 3.582, de 6 de novembro de
2018 que que destina novos recursos aprovados pela Lei nº 13.658, de 07 de maio de
2018, que criou ação orçamentária específica para o programa.
Anualmente é realizado, em parceria com as
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde,
o monitoramento do Programa com o objetivo
de acompanhar a sua implantação e o funcionamento no país.
Foi iniciado o processo de elaboração do
Guia Brasileiro de Atividade Física em parceria com a Universidade de Brasília.

Programa Saúde na Escola e Programa Academia da Saúde
Repasse de recursos 2015-2018
108,6
89,1

Milhões (R$)

89,1

45,5
26,2
5,3

Programa Saúde na Escola

11,0

17,9

23,4

29,4
11,5

Programa Academia da Saúde - Custeio

2015

2016

44,7

2017

Programa Academia da Saúde - Construção

2018

*Valor PSE 2018 previsto. Portaria em tramitação.
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PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA E SAUDÁVEL
Divulgação do Guia Alimentar para a População
Brasileira, publicado em novembro de 2014, por
meio de:
• Distribuição de exemplares para as secretarias municipais de saúde, escolas públicas
e outras instituições; publicação de folder
com 10 passos para alimentação saudável,
do Plano de Ação e Implementação do Guia
com atores estratégicos e de curso EAD, disponibilizado na RedeNutri;
• Parceria com universidades e com o Hospital do Coração para elaboração de versão
resumida do Guia; de questionário autoaplicável para avaliação da alimentação;
de metodologia para formação dos NASF;
de vídeos sobre os 10 passos para alimentação saudável; e de materiais de promoção
da alimentação adequada e saudável para
a saúde e para a educação e de alimentação para indivíduos que já tiveram eventos
cardiovasculares ou risco para tal baseados
no Guia Alimentar;

• Participação na Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador e
apoio para a revisão da normativa do PAT,
visando buscar o alinhamento com o Guia
Alimentar para a População Brasileira.
Ambientes alimentares saudáveis: Publicação
da Portaria nº 1.274 de 7 de julho de 2016,
que dispõe sobre as ações de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos Ambientes
de Trabalho no âmbito do Ministério da Saúde
e entidades vinculadas, e apoio ao Ministério
do Planejamento para elaboração da Portaria
SEGRT/MP nº 7, de 26 de outubro de 2016,
que instituiu as “Diretrizes de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos Ambientes
de Trabalho no Serviço Público Federal”.
Participação na elaboração da Resolução nº 03,
de 05 de outubro de 2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que dispõe
sobre a prestação de serviços de alimentação e
nutrição às pessoas privada de liberdade e aos
trabalhadores no sistema prisional; e da Resolução nº 9, de 6 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Ministério
dos Direitos Humanos , que dispõe sobre o Direito
Humano à Alimentação Adequada de mulheres e
adolescentes em privação de liberdade, em especial gestantes, lactantes e com filhos e filhas.

• Apoio ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação para inclusão de conteúdos de promoção da alimentação adequada e saudável na
quarta capa de 89 milhões de livros didáticos das
escolas públicas do país e apoio na revisão dos
parâmetros nutricionais do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), alinhando-os
com as recomendações do Guia Alimentar;

Participação ativa na publicação do Decreto
8,552, de 03 de novembro de 2015 que regulamenta a Lei nº 11.265/2006, que dispõe
sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura correlatos.

• Divulgação nas redes sociais do Ministério
da Saúde, com elaboração e revisão de
conteúdos da Plataforma Saúde Brasil - canal exclusivo que aproxima a população de
hábitos saudáveis (a plataforma mostra que
a promoção da saúde é o melhor remédio
para uma vida saudável – disponível em:
www.saude.gov.br/saudebrasil);

Expansão da Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil (EAAB): lançada em 2012, tem como objetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica com o intuito de reforçar e
incentivar a promoção do aleitamento materno e
da alimentação saudável para crianças menores
de dois anos no âmbito do SUS. Houve repasse
financeiro para o alcance de 1.919 municípios
6
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participantes do selo Unicef até o fim de 2019 e
oficinas de escuta e piloto para a expansão da
EAAB para saúde indígena. Entre 2015 e 2018
foram realizadas 138 oficinas com formação de
2.566 tutores, envolvimento de 1.697 Unidades Básicas de Saúde e envolvimento de 26.224
profissionais de saúde. Ao total, desde 2013, já
foram envolvidos 43.329 profissionais da Atenção Básica. Em tramitação para formalizar um
TED no valor de R$ 2 milhões para ampliação da
EAAB para mais de 2.000 municípios do Programa Criança Feliz.
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Atualização das recomendações nacionais
para uma Alimentação Adequada e Saudável
para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos
– Guia Alimentar para Crianças Brasileiras
Menores de 2 Anos. Feita Consulta Pública,
que contou com 5.487 contribuições. Em fase
final de elaboração do documento.

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
NA ATENÇÃO BÁSICA
Um dos pilares para a organização da atenção nutricional no SUS é a vigilância alimentar e nutricional, considerando que o processo de organização e gestão dos cuidados
relativos à alimentação e nutrição deve ser
iniciado pelo diagnóstico da situação alimentar e nutricional. Assim, em 2017, a cobertura da população pelas equipes de atenção
básica no Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (Sisvan Web) foi igual a 14,1%,
isto é, mais de 27 milhões de indivíduos com
estado nutricional acompanhado. Em relação aos dados de marcadores de consumo
alimentar, a cobertura de acompanhamento
foi de 0,5%, o que corresponde a mais de
900 mil pessoas acompanhadas.

e promover condições adequadas para o diagnóstico nutricional como parte do cuidado integral à
saúde, o MS instituiu em 2011 um incentivo financeiro para aquisição de equipamentos antropométricos pelos municípios (Portaria nº 2.975, de
14 de dezembro de 2011). Entre 2015 e 2018,
foram investidos R$ 27,2 milhões para contemplar 1.589 municípios, 9.849 Unidades Básicas
de Saúde e 507 polos do Programa Academia
da Saúde. Ao total (2011-2018), já foram contemplados 5.034 municípios, 23.346 Unidades
Básicas de Saúde e 731 polos do Programa Academia da Saúde, investimento correspondente a
R$ 67,9 milhões.

Frente à necessidade de ampliar e qualificar as
ações de Vigilância Alimentar e Nutricional - VAN
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PREVENÇÃO DE CARÊNCIAS NUTRICIONAIS
O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA) tem como objetivo reduzir e controlar a hipovitaminose A, a mortalidade e morbidade
em crianças de 6 a 59 meses de idade, por meio de
suplementação das crianças de 06 a 11 meses com
uma dose única de Vitamina A de 100.000 UI e de
suplementação das crianças de 12 a 59 meses com
uma dose semestral de Vitamina A de 200.000 UI.
Em 2017, foram suplementadas 2.967.643 crianças com Vitamina A (50,63% da meta - 5.861.430)
em 3.573 municípios contemplados pelo Programa.

Programa Nac ional de S uplementação de Vitamina A

A Estratégia de fortificação da alimentação
infantil com micronutrientes em pó (NutriSUS)
consiste na adição de vitaminas e minerais em
pó em uma das refeições diárias oferecidas às
crianças de 6-48 meses de idade por 60 dias até
finalizar o ciclo de 60 sachês. Por ano, ocorrem
dois ciclos em creches públicas ou conveniadas
ao poder público. Em 2018, participam do NutriSUS 1.042 municípios de todos os estados,

os quais pactuaram a realização da ação em
6.322 creches com uma meta de atendimento de 303.608 crianças. Também participam
da Estratégia 20 Distritos Sanitários Especiais
Indígenas com 4.290 crianças indígenas a serem suplementadas. No primeiro semestre de
2018, completaram o ciclo de suplementação
138.680 crianças (45,7% da meta). Com relação às crianças indígenas, completaram o ciclo
de suplementação 2.695 crianças (62,82% da
meta). Dentre 2015 e 2018, foram realizadas
duas importações e, por solicitação da CGAN,
em 2018 a Anvisa publicou nova RDC que classifica o Nutrisus como um suplemento alimentar
e não medicamentoso. Isso facilitará a aquisição
nacional do produto em 2019.

CRIANÇA FELIZ
O Programa Criança Feliz (PCF), de caráter
intersetorial, tem a finalidade de promover o
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu
contexto de vida. O público alvo são gestantes, crianças até 3 anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e crianças
até 6 anos de idade que recebem o Benefício
de Prestação Continuada e suas famílias. Por
meio de visitas domiciliares, busca-se fornecer
informações que contribuam para o fortalecimento do vínculo familiar, para a promoção
de estímulos sociais, cognitivos e motores, bem

como facilitar o acesso das famílias aos serviços da rede pública pela articulação, especialmente, entre as áreas de assistência social,
saúde, educação, cultura e direitos humanos.
Tendo em vista que práticas alimentares e o
estado nutricional nos primeiros anos de vida
vão influenciar as condições de saúde e o potencial de desenvolvimento infantil a curto e
longo prazo, a contribuição da CGAN ao PCF
é a oferta da Estratégia NutriSUS e da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB).
A estratégia NutriSUS consiste em uma ação
8
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de prevenção de deficiências nutricionais por
meio de suplementação: é adicionado um sachê com 15 vitaminas e minerais em pó a refeições servidas, em creches públicas ou conveniadas ao poder público, a crianças de 6 a 48
meses. Já a Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil consiste na qualificação do processo de
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trabalho dos profissionais da atenção básica
para o fortalecimento das ações de promoção,
proteção e apoio ao aleitamento materno e
a alimentação complementar saudável para
crianças menores de dois anos no âmbito da
Atenção Básica.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com
condicionalidades destinado às famílias em
situação de pobreza e extrema pobreza, no
qual o recebimento do auxílio está vinculado
ao cumprimento de compromissos assumidos
pelas famílias e pelo poder público nas áreas
de saúde, educação e assistência social.

As condicionalidades de saúde do PBF, compreendidas pelo acompanhamento da imunização, do crescimento e desenvolvimento de
crianças menores de sete anos e da assistência
ao pré-natal de gestantes e ao puerpério, visam garantir acesso ao direito à saúde às famílias inscritas no programa e são executadas
pela Atenção Básica dos municípios.
Na 1ª vigência de 2018, havia 11.531.708 famílias de acompanhamento obrigatório, sendo
totalmente acompanhadas 8.897.329 famílias
(77,16%), com alcance da meta do PPA, PNS
e PlanSAN 2016-2019. Em relação ao acompanhamento infantil, 5.751.046 crianças foram
acompanhadas, de um total de 7.762.491 a serem acompanhadas (74,09%), das quais 98,85%
estavam com o calendário vacinal em dia e
80,14% tiveram dados nutricionais coletados.

Em relação ao acompanhamento das condicionalidades de gestantes, foram localizadas 366.345
gestantes, representando 101,52% do número
estimado de gestantes no Brasil para o ano de
2018 (360.854). Dentre as gestantes localizadas, 99,56% estavam com o pré-natal em dia e
75,88% tiveram dados nutricionais coletados.
Nas metas do PPA e do PlanSAN há um recorte
para as famílias indígenas e quilombolas. Na 1ª
vigência de 2018, o total de famílias indígenas
(aldeadas e não aldeadas) a serem acompanhadas nas condicionalidades de saúde do PBF foi
de 103.541, das quais 84.001 (81,13%) foram
totalmente acompanhadas. Com relação às famílias quilombolas, o total de famílias residentes em
quilombos a serem acompanhadas nas condicionalidades de saúde do PBF foi de 98.030, das
quais 84.498 (86,20%) foram acompanhadas.
Através da plataforma Universus, desde 2009, é
oferecido o Curso de Educação a Distância (EAD)
sobre a operacionalização do PBF na Saúde, destinado aos profissionais que atuam nos municípios e estados com as ações de monitoramento
e acompanhamento das famílias beneficiárias.
De 2015 a outubro 2018, foram realizadas 31
turmas do EAD com 10.183 inscritos. Em 2018,
ainda estão previstas a realização de 4 turmas.
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PESQUISA E EXTENSÃO
EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Publicada em 2017 a agenda com as Prioridades de
Pesquisa para a Gestão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, em parceria com o GT de Nutrição da Abrasco, CNPq, Capes e outras instituições.
Investidos R$ 15 milhões para a realização do I
Inquérito de Alimentação e Nutrição Infantil, que
será a primeira pesquisa de âmbito nacional que
contempla medidas antropométricas, consumo alimentar e análise bioquímica de crianças menores
de cinco anos. Além disso, a CGAN apoia a realização da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, Pesquisa de Orçamentos Familiares (bloco de consumo
alimentar), Vigitel e Pesquisa Nacional de Saúde.

Financiamento de R$ 6 milhões para a publicação
do edital de pesquisa para estudos prioritários em
alimentação e nutrição do CNPq financiado pela
CGAN e DCIT/SCTIE, com a realização de estudos
multicêntricos agregando centros de pesquisa fora
do eixo Sul-Sudeste, 38 estudos originais e 13 revisões sistemáticas em todas as regiões brasileiras
(Norte: Acre, Tocantins, Amazonas e Pará).
Elaboração de minuta de edital de pesquisa sobre economia em saúde com foco em medidas
regulatórias voltadas para a prevenção e controle da obesidade e outras Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) a ser publicado em 2019.

REFORMULAÇÃO DE ALIMENTOS
Essa agenda é representada pela pactuação de
metas bianuais com associações de indústrias de
alimentos e bebidas para reformulação de alimentos processados e ultraprocessados com vistas à redução dos teores de sódio e açúcar.
Com relação à redução dos teores de sódio, foram
assinados cinco termos de compromisso até 2018,
englobando diferentes categorias de alimentos.
Os resultados de monitoramento do primeiro biênio mostraram que, do total de 1.962 produtos
avaliados, 1.771 cumpriram as metas pactuadas
(90,3%). A avaliação do segundo biênio mostrou
que do total de 1.144 produtos, 1.001 atenderam
as metas pactuadas (87,5%). Segundo dados informados pelo setor produtivo de alimentos, estima-se que esta iniciativa reduza cerca de 28 mil
toneladas de sódio, considerando os quatro primeiros termos de compromisso assinados.
Em 2017 e 2018, foram realizadas reuniões técnicas com as associações das indústrias de ali-

mentos, especialistas e outras instituições, para
discussão de metas de redução dos teores de
açúcar nos alimentos. Elaborado e assinado, ao
final de novembro de 2018, o primeiro termo de
compromisso para redução do açúcar entre o
Ministério da Saúde e as entidades do setor produtivo de alimentos, apresentando a pactuação
de metas bianuais em bebidas adoçadas, biscoitos, bolos, achocolatados em pó e produtos similares de outros sabores e produtos lácteos.
A reformulação de alimentos está alinhada às discussões em saúde pública, acerca da necessidade de redução do consumo de sódio, gordura e açúcar, como
estratégia de redução de danos frente ao padrão alimentar brasileiro. A redução do sódio, já estabelecida dentro das ações do Ministério da Saúde, trouxe
resultados positivos para a agenda brasileira, com
visibilidade internacional, especialmente entre os países da América Latina. Espera-se produzir resultados
semelhantes do ponto de vista de redução dos teores
de açúcar em alimentos industrializados.
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ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM
NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS
Protocolo para crianças com alergia à proteína
do leite de vaca: aprovação pela Conitec do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapeuticas e da incorporação na RENAME de 3 fórmulas especiais
(Soja, Proteína Hidrolisada e Aminoácidos).

colo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Celíaca, voltado a trabalhadores da Atenção
Básica, com vistas a impulsionar o diagnóstico e
tratamento adequado da doença como problema
prioritário no SUS.

Iniciou-se parceria com a Segets para elaboração
do Curso de auto aprendizagem sobre o Proto-

AGENDA INTERNACIONAL
O Brasil foi o primeiro país a formalizar compromissos no âmbito da Década de Ação das Nações
Unidas para Nutrição e o Ministério da Saúde está
liderando duas Redes de Ação relacionadas à Década: a Rede de Ação de Guias Alimentares para
as Américas (coordenada pelo Brasil em parceria
com os Ministérios da Saúde da Argentina e do
Uruguai) e da Rede de Ação sobre Estratégias para
a Redução do Consumo de Sal para a Prevenção
e Controle de Doenças Cardiovasculares nas Américas (coordenada pelo Brasil em parceria com os
Ministérios da Saúde da Argentina, Colômbia e
Costa Rica). Ainda, o Brasil está como co-presidente junto ao Chile da Rede de Ação para Ambientes
Alimentares Saudáveis para as Américas (REALISA - Red De Acción De Las Américas Por Entorno
Alimentarios Saludables).
Em outubro de 2017, o Ministério da Saúde coordenou a delegação brasileira do Comitê de Segurança Alimentar (CSA) da FAO e realizou Seminário sobre Obesidade Infantil em Roma. Em
outubro de 2018, apoiou evento paralelo no CSA,
coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, sobre ambientes alimentares saudáveis e
contexto urbano no âmbito da implementação dos
compromissos da Década de Ação para Nutrição
das Nações Unidas.

Cooperação técnica Brasil-Canadá em alimentação
e nutrição, diabetes, saúde mental e saúde indígena.
Cooperação técnica Brasil- México para agendas relacionadas à prevenção e ao controle da obesidade.
Cooperação técnica Brasil-Moçambique para
fortalecimento da Governança em Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN) em Moçambique.
Este Projeto visa desenvolver mecanismos para
o fortalecimento e integração do sistema de governança em segurança alimentar e nutricional
(SAN) em Moçambique por meio da criação
de mecanismos intersetoriais e participativos de
governança; da criação de cursos (lato e stricto
sensu) e capacitação de quadros técnicos moçambicanos; e do fortalecimento do protagonismo do setor da saúde no âmbito das políticas
públicas e da Estratégia Nacional de SAN, para
reversão das altas taxas de desnutrição infantil
crônica e outros agravos nutricionais que ainda
prevalecem naquele país. Além da CGAN/MS,
participam também a SESAN/MDS e a Fiocruz.
Representação do Ministério da Saúde em diversas comissões internacionais: Comissão Intergovernamental de Segurança Alimentar e Nutricional do Mercosul; Codex Alimentarius: Comitê de
Rotulagem e Comitê de Nutrição e Alimentos para
11
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Fins Especiais; Grupo Técnico Assessor para a Prevenção de Doenças Cardiovasculares mediante
a Redução do Sódio nas Dietas (co-chair para a
América Central e do Sul); discussões de sistemas
alimentares no âmbito da Organização Mundial
da Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).
Participação na Comissão Intergovernamental de Segurança Alimentar e Nutricional do
Mercosul: nas últimas presidências pró tempore
do Brasil, no primeiro semestre de 2015 e no
segundo semestre de 2017, foram propostos e
aprovados os seguintes acordos nessa temática:
Acordo nº 02/15 “Recomendação de políticas e
medidas regulatórias para a redução do consumo de sódio” e Acordo nº 03/15 “Recomendação de políticas e medidas regulatórias para a
prevenção e controle da obesidade” e “Acordo
para recomendação de políticas e medidas regulatórias para a eliminação gradual de gorduras
trans de origem industrial nos alimentos”. Além
disso, o debate específico do aprimoramento da
rotulagem nutricional de alimentos tem ganhado

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição

espaço no CISAN, confirmado pela assinatura
do MERCOSUL/RMS/ACORDO Nº 03/2018 “Princípios no Mercosul para a rotulagem frontal
de alimentos com conteúdo excessivo de gorduras, açúcares e sódio”.
Em 2017, houve um novo Termo de Cooperação
com a Organização Pan-Americana de Saúde OPAS, com R$ 25 milhões destinados às ações
de alimentação e nutrição entre 2017 e 2021.
Destaca-se que desde 2006 a CGAN tem parceria com a OPAS para qualificação das ações.
Em 2017, foi firmado o TED com a Agência Brasileira de Cooperação/MRE, no valor de R$ 2,5 milhões
para a realização de atividades de cooperação Sul-Sul visando fortalecer a agenda de segurança alimentar e nutricional por meio de ações de enfrentamento da múltipla carga de má nutrição em países
em desenvolvimento.
Além do já mencionado Termo de Cooperação
com a Unesco para a qualificação do Programa
Saúde na Escola.

ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição é
a principal política do setor saúde que promove
articulação entre o SUS e o Sistema Intersetorial
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN),
de forma que a realização das ações relacionadas a todas as diretrizes da PNAN corresponde
à contribuição setorial para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Nesse sentido, por

ser responsável pela coordenação da PNAN, a
CGAN participa de diversos fóruns intersetoriais
relacionados à Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, à Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica e à gestão
de outros programas de alimentação, nutrição e
promoção da saúde de outros ministérios, representando o Ministério da Saúde.
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PERSPECTIVAS FUTURAS
Redução de internações evitáveis
e complicações decorrentes
de diabetes, obesidade e hipertensão
1. Agenda de cuidado
a) Aprimorar a agenda do cuidado: qualificar profissionais, teleassistência, estratégias de autocuidado;
b) Ampliar assistência farmacêutica e insumos
para diagnóstico na Atenção Básica;
c) Estratégias de capacitação e valorização dos
profissionais de saúde.

Gestão de qualidade dos programas
1. Fortalecer os estados e, principalmente, os
municípios na gestão das ações e dos programas PNAN e PNPS;
2. Fortalecer o monitoramento das ações e
programas;
3. Colaborar para a produção nacional do
Nutrisus;
4. Organizar a terapia nutricional e apoiar
a gestão da organização do cuidado nos
município.

2. Promoção da saúde e da alimentação saudável
a) Apoiar produção de evidências custo efetivas
de medidas para prevenção e enfrentamento de
obesidade e outras doenças crônicas;
b) Fortalecer as relações institucionais para avanço nas agendas prevenção e enfrentamento de
obesidade e outras doenças crônicas;
c) Impulsionar estratégias de comunicação efetivas sobre as mensagens dos Guias;
d) Delinear diretrizes da Atividade Física para o
cuidado da diabetes, obesidade e hipertensão.
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METAS E INICIATIVAS 2015-2019
ALCANÇADAS ATÉ 2018
TÍTULO

PPA
Meta

Iniciativa

Meta
PNS

Meta
PlanSAN
x

Acompanhar na Atenção Básica pelo menos 73% de famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família com as condicionalidades de saúde.

x

x

Aumentar de 18 para 20,7 milhões o número de educandos cobertos pelo
Programa Saúde na Escola (PSE). (98,1% alcançada).

x

x

Deter o crescimento da obesidade na população adulta, por meio de ações
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar
e Nutricional (CAISAN).

x

x

x

Pactuação e monitoramento das metas de redução de sódio em alimentos
processados no Brasil.

x

x

Estabelecimento de pacto para redução de açúcar em produtos das
categorias prioritárias.

x

x

Registro, por meio das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa
Família (PBF), dados nutricionais de pelo menos 80% de crianças indígenas e quilombolas menores de 7 anos beneficiárias do PBF.

x

x

Acompanhamento na Atenção Básica pelo menos 73% de famílias indígenas e quilombolas beneficiárias do Programa Bolsa Família por meio das
condicionalidades de saúde.

x

Implantação das linhas de cuidado de sobrepeso e obesidade em pelo
menos 70% dos estados e Distrito Federal.

x
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MATERIAIS PUBLICADOS ENTRE 2015 E 2018
2015
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2016
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2017

Vídeos produzidos em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro
CAMINHOS DA COMIDA
Vídeo voltado para professores e profissionais de
saúde que aborda as dimensões da alimentação e
os componentes do sistema alimentar e, ainda, a
importância da promoção da alimentação adequada e
saudável no ambiente escolar.
https://www.youtube.com/watch?v=BYw0EVdQbV8

NICO E O TUBÉRCULO
Vídeo voltado para estudantes do Ensino Fundamental I
que aborda os temas cultura alimentar, comensalidade e
grupos de alimentos, por meio da história de Nico, um
menino que descobre o valor da cultura alimentar de sua
família quando realiza uma tarefa escolar.
https://www.youtube.com/watch?v=biq3xE3O3Zc

SEM CANTINA
Vídeo voltado para estudantes do Ensino Fundamental II
aborda o tema dos alimentos ultraprocessados por meio
da história de dois adolescentes que investigam sobre o
tema depois de se depararem com a cantina.
https://www.youtube.com/watch?v=4Ql6nOxbyKI
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2018
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