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1 APRESENTAÇÃO
O objetivo deste documento é relatar as ações desenvolvidas pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, no período de 2007 a 2010. As atribuições do SUS no âmbito da Alimentação e
Nutrição estão deﬁnidas pela Lei 8080/90, a saber, a vigilância e orientação alimentar e nutricional
e a vigilância sanitária de alimentos.
A PNAN publicada em 1999 e referendada em 2003 deﬁniu como propósito a garantia da
qualidade dos alimentos colocados para consumo no País, a promoção de práticas alimentares saudáveis e a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais, bem como o estímulo às ações intersetoriais que propiciem o acesso universal aos alimentos. Para tanto, elencou sete diretrizes essenciais,
a saber: (i) estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos; (ii) garantia
da segurança e da qualidade dos alimentos e da prestação de serviços neste contexto; (iii) monitoramento da situação alimentar e nutricional; (iv) promoção de práticas alimentares e estilos de vida
saudáveis; (v) prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição; (vi) promoção do desenvolvimento de linhas de investigação; e (vii) desenvolvimento
e capacitação de recursos humanos.
A CGAN é uma estrutura administrativa vinculada ao Departamento de Atenção Básica da
Secretaria de Atenção à Saúde do MS, cuja missão é “Coordenar as ações de Alimentação e Nutrição
nos diferentes níveis de atenção do Sistema Único de Saúde, com base no perﬁl epidemiológico,
orientadas pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição para contribuir na concretização do
Direito Humano à Alimentação Adequada e para o alcance da Segurança Alimentar e Nutricional, de
forma integrada, equânime, intersetorial e participativa, com a ﬁnalidade de melhorar as condições
de nutrição e saúde da população brasileira”.
Está organizada pelas seguintes áreas técnicas: Gestão, Monitoramento, Promoção Prevenção e Controle de Deﬁciências Nutricionais e Informática. Mais do que o simples relato de atividades
e ações, este documento pretende demonstrar os avanços e desaﬁos da Nutrição nos últimos anos
frente aos seus processos de articulação interna e intersetorial na perspectiva de alcançar os melhores indicadores nutricionais e garantir o pleno potencial de desenvolvimento da população brasileira.
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2 A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E O PROCESSO
DE REVISÃO DE DIRETRIZES
Ao se completar dez anos da publicação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN), teve início o processo de atualização e aprimoramento das suas bases e diretrizes, de forma
a se manter como um marco importante para os novos desaﬁos a serem enfrentados no campo da
Alimentação e Nutrição na Saúde Pública do Brasil.
Esse processo de atualização e aprimoramento contou com a realização da pesquisa “PNAN 3
TEMPOS” - Uma análise do processo de implantação da PNAN, em 2008, que apontou a Política como
um marco da Nutrição no Brasil, consistindo numa referência regulatória, política, técnica e ética; e
base da implementação de programas, produção de materiais e formação de Recursos Humanos. No
contexto intersetorial, a pesquisa destacou que a PNAN dialoga com Política de Segurança Alimentar
e Nutricional (PNSAN), como a expressão de SAN no setor saúde, porém ainda com desaﬁos inerentes
à inserção do tema na agenda no SUS, descentralização, processos de gestão e ﬁnanciamento das
ações.
Em 2009, o Conselho Nacional de Saúde, por meio da Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição – CIAN e em parceria com a CGAN, acenou a intenção de realizar um processo de avaliação da
PNAN com a participação dos estados, municípios e sociedade civil; tendo como subsídio as orientações da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, por meio da publicação “Sistema de planejamento do SUS: uma construção coletiva - formulação de políticas especíﬁcas de saúde.” Neste ano,
foi então elaborado um plano de trabalho de atualização e aprimoramento da política.
Em 2010, a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição conduziu o processo de atualização e
aprimoramento da política, podendo ser registrado em 4 etapas:
t Etapa 1: realização de seminários estaduais e do Seminário Nacional de Alimentação e Nutrição
– PNAN 10 anos.
t Etapa 2: reuniões com as áreas do Ministério da Saúde, ciclos de debates com especialistas do
SUS e oﬁcina com a rede de colaboradores de Alimentação e Nutrição
t Etapa 3: aprimoramento e pactuação do texto da política
t Etapa 4: apreciação pelo Conselho Nacional de Saúde
Na primeira etapa foram realizados 26 Seminários Estaduais de Saúde, entre março e abril
de 2010, com o objetivo de avaliar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e propor diretrizes
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para a sua reformulação. Para apoiar as discussões nos Seminários Estaduais foi elaborado um documento-base com todas as orientações para sua organização e realização. Os Seminários Estaduais
totalizaram a participação de quase 2.000 pessoas, entre representações dos segmentos de usuários
do SUS, proﬁssionais de saúde e gestores do SUS.
De 08 a 10 de junho de 2010 foi realizado em Brasília, o Seminário Nacional de Alimentação
e Nutrição – PNAN 10 anos, organizado pelo Conselho Nacional de Saúde e pela Coordenação Geral
de Alimentação e Nutrição. Este, contou com mais de 250 participantes, entre Conselheiros estaduais
e municipais da saúde; Entidades da sociedade civil; Entidades de trabalhadores de saúde; Centros
Colaboradores de Alimentação e Nutrição; Entidades dos trabalhadores nutricionistas; Gestores estaduais e municipais da Política de Alimentação e Nutrição e de Saúde; Conselheiros Estaduais de
Segurança Alimentar e Nutricional; Especialistas em políticas públicas da saúde e alimentação e
nutrição, palestrantes e convidados.
O Seminário Nacional foi um momento de consolidação dos Seminários estaduais e tinha
como objetivos: aprofundar o debate da alimentação e nutrição no SUS, fortalecer a articulação intra
e intersetorial, contribuir para avaliar a trajetória da PNAN e conferir visibilidade às ações da Política
em todas as esferas: federal, estadual e municipal; além de estimular a criação de Políticas Estaduais
de Alimentação e Nutrição e de Comissões Intersetoriais de Alimentação e Nutrição - CIANs nos
estados.
Os principais temas debatidos foram o ﬁnanciamento e a institucionalidade da Política, o
desenvolvimento cientíﬁco, a intersetorialidade, a atenção à saúde e a regulação de alimentos, contemplados por meio de mais de 750 propostas, entre alterações às originais e novas propostas.
A programação contou com painéis expositivos e debates atinentes ao contexto internacional
e as perspectivas nacionais para a Política de alimentação e nutrição, avaliação da sua implementação, regulação e regulamentação de alimentos, segurança alimentar e nutricional, transversalidade e
intersetorialidade da PNAN, ﬁnanciamento e controle social das ações de nutrição no SUS e nutrição
na atenção primária à saúde. Em sequência aos painéis, houve extenso debate dos principais temas
por meio de sete grupos de trabalho, que contaram com a participação de 160 pessoas, discutindo e
re-signiﬁcando as 207 propostas sistematizadas após os debates estaduais. Prestou-se emocionante
homenagem ao Professor Malaquias Batista Filho, por sua brilhante atuação e contribuição às políticas de alimentação e nutrição no país.
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Encerrando os trabalhos do seminário, a Plenária ﬁnal aprovou em torno de 250 propostas
referentes aos temas em debate para nortear a continuidade das ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição.
Na etapa 2 foram realizadas reuniões com as áreas do Ministério da Saúde com vistas a
identiﬁcar ações desenvolvidas e potencialidades de articulação para a nova política. Também foram
realizados ciclos de debates com especialistas do SUS para elaboração de papers que subsidiaram
a atualização da política em temas especíﬁcos, como população negra e indígena, epidemiologia,
institucionalidade, modelo de atenção, ﬁnanciamento e segurança alimentar e nutricional. E, por
ﬁm, foi promovida uma oﬁcina com a rede de colaboradores de Alimentação e Nutrição (CECANS,
Centros de Referência, GT nutrição ABRASCO, CFN, ASBRAN, CONSEA) para leitura e discussão da
nova estrutura da política.
A etapa 3 do processo de atualização da PNAN foi marcada pelo esforço de aprimoramento
e pactuação do texto da política, destacando-se a participação do GT Atenção à Saúde da Comissão
Intergestores Tripartite. Na fase 4 do processo destaca-se a discussão da proposta da Política no
Conselho Nacional de Saúde e a publicação do texto.
O processo de revisão da PNAN acontece concomitantemente a inauguração da nova gestão
do governo federal, iniciada em janeiro de 2011 e a perspectiva é de encerramento de todas as etapas
ainda no primeiro semestre de 2011.
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3 AÇÕES INTERSETORIAIS
As ações intersetoriais desenvolvidas nos últimos anos buscaram incentivar a conformação de oportunidades para a criação de ambientes favoráveis à saúde e à alimentação adequada e saudável, de
modo a compreender iniciativas articuladas por parte do Estado que tornem o ambiente mais saudável e que proporcionem a população a fazer melhores escolhas alimentares mais saudáveis.

3.1 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
O compromisso do Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais do SUS com as
famílias do Programa Bolsa Família é ofertar serviços que visem o cumprimento do calendário de
vacinação e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos,
o seguimento do calendário de consultas de pré-natal da gestante e da assistência pós-parto, bem
como a realização da vigilância nutricional.
Do primeiro semestre de 2005 até o primeiro semestre de 2010, o número de famílias a serem acompanhadas passou de 5,5 milhões para pouco mais de 10 milhões. No primeiro semestre de
2010 o total de famílias a serem acompanhadas foi de 10.020.880, dessas 6.765.524 (67,51%) foram
acompanhadas (Figura 1). Este resultado representa um aumento de 61,47% de acompanhamento
comparado à primeira vigência de 2005.

Figura 1: Evolução das famílias beneﬁciárias e acompanhadas do PBF na saúde, 1º sem. de 2005 ao 2º sem. de 2010
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE/DATASUS/Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.
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Comparando a primeira vigência de 2010 com a segunda vigência de 2007 houve uma redução do número total de municípios brasileiros que tiveram cobertura abaixo de 20% de acompanhamento da saúde (Figura 2).

Figura 2: Evolução dos municípios com registro inferior a 20% de famílias acompanhadas pelo setor saúde
Fonte: MINISTÉRIO da SAÚDE/DATASUS/Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde.

Foi investido fortemente na organização da atenção básica para o acompanhamento das
condicionalidades da saúde do Programa. As atividades envolvidas nessa organização estão descritas
a seguir.
I.
Inclusão no rol dos indicadores do Pacto pela Saúde, desde 2008, na prioridade do
Fortalecimento da Atenção Básica, o indicador de acompanhamento das condicionalidades
da saúde (percentual de famílias com perﬁl saúde beneﬁciário do PBF acompanhados pela
Atenção Básica). Para o ano de 2010, todos os estados pactuaram metas de cobertura do PBF
dos quais 18 conseguiram cumprir ou superar a pactuação.
II.
Qualiﬁcação dos proﬁssionais de saúde e responsáveis técnicos pelo Programa Bolsa
Família na saúde. Esta estratégia envolve a oferta de Curso de Educação à Distância, seminários regionais, capacitações locais no Sistema de Gestão do PBF na Saúde (sistema
informatizado para registro dos dados dos beneﬁciários atendidos pela saúde) e elaboração
e divulgação de materiais técnicos pedagógicos para os proﬁssionais de saúde da atenção
primária.
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Curso de educação à distância
A partir de 2009 em parceria com o DATASUS, por meio do UNIVERSUS, a CGAN desenvolveu
e aplicou o curso EAD do Programa Bolsa Família na Saúde com o objetivo de capacitar gestores do programa Bolsa Família na saúde e operadores do sistema BFA. Foram ofertadas 17
turmas desde a sua criação, sendo que 5.295 pessoas ﬁnalizaram o curso. Esse curso teve por
média de aprovação 76,06% em 2009 e 79,03% em 2010.
Seminários regionais e capacitações locais
t Realização de seminários macro regionais intersetoriais da Saúde e Assistência Social,
em 2009 e em 2010, com o objetivo promover a articulação entre os setores envolvidos
bem como aperfeiçoar a gestão e a cobertura do acompanhamento das condicionalidades da saúde. Os seminários contaram com a participação dos Coordenadores Estaduais
do Programa Bolsa Família na Saúde, da Atenção Básica, Capitais, Regionais de Saúde e
Municípios acima de 100 mil habitantes com menos de 20% de acompanhamento; municípios incluídos no Pacto de Redução da Mortalidade Infantil, municípios dos Territórios
da Cidadania, como também técnicos do DATASUS e Conselhos Estaduais de Saúde.
t Participação desde 2008 do Congresso Nacional do CONASEMS em Brasília oportunizando um espaço no contexto do evento para discussão do tema com foco na gestão
municipal.
t Entre as capacitações regionais realizadas com objetivo de operar o sistema de informação foram treinados cerca de 3000 proﬁssionais em municípios nos estados do Paraná
(regionais de saúde de Maringá e Cascavel), Minas Gerais (103 municípios) e 12 municípios e 16 regionais de saúde do estado de Mato Grosso.
III.
Em 20 de novembro de 2008, foi publicada, no Diário Oﬁcial da União, a Portaria
Interministerial nº. 2.831, que instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) com a ﬁnalidade de avaliar os critérios do modelo de acompanhamento das condicionalidades da saúde
do Programa Bolsa Família. O GTI contou com a participação de representantes do Ministério
da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e Conselhos Estaduais e Municipais de Secretários de Saúde e da Assistência Social.
Os principais temas discutidos no GTI foram - comunicação e informação dos gestores, proﬁssionais e público em geral; organização do processo de trabalho articulação das instâncias envolvidas e; funcionalidades e harmonização dos campos do sistema de informação. Os objetivos do
GTI foram alcançados levando em consideração a execução de várias ações e encaminhamentos
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amplamente discutidos, os quais foram documentados em relatório e enviados às diversas instâncias
envolvidas nos processos apontados pelo Grupo. Como atividades realizadas por esse grupo de trabalho destacam-se a realização de:
(a)
Teleconferência do Programa Bolsa Família, realizado em 11 de junho e contou com
a participação de gestores e técnicos do Departamento de Atenção Básica (DAB) e CGAN do
Ministério da Saúde como também do MDS;
(b)
Oﬁcina sobre as Ações Municipais no SUS referente às Condicionalidades do Programa Bolsa Família, realizado no período de 26 e 27 de novembro de 2008. Contou com a
participação de representantes de gestores municipais da Saúde e da Assistência Social de 14
municípios e os respectivos gestores estaduais representantes de todas as regiões do Brasil.
Participaram também coordenadores e equipes técnicas do Ministério da Saúde e Desenvolvimento Social responsáveis pelo Programa. A oﬁcina permitiu conhecer as diﬁculdades
enfrentadas, como também, boas iniciativas de ações sociais, de saúde e nutrição realizadas
com os beneﬁciários; participação ativa dos Comitês Gestores e formas de planejamento e
utilização de recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) na melhoria do Programa no
Município;
IV.
Publicação da Portaria Interministerial nº2 de 16 de setembro de 2009, que institui
o Fórum Intergovernamental e Intersetorial de Gestão de Condicionalidades do Programa
Bolsa Família. As reuniões realizadas pelo Fórum destacam a necessidade do delineamento de
atividades conjuntas entre a saúde e a assistência social, de modo a contemplar um acompanhamento mais integral em casos de desnutrição; uma agenda integral de saúde da mulher,
que possa vir a ser incorporada como condicionalidades de saúde; e a criação de um protocolo
para o acompanhamento intersetorial para as situações de violência contra as mulheres. A
partir desta demanda, iniciou-se uma articulação entre CGAB, CGAN e DAPES (Saúde da Mulher) para discussão e proposição de um conjunto de ações para a mulher, que ainda está em
fase de elaboração.
V.
Periodicamente é realizada a atualização dos materiais técnico-pedagógicos relacionados ao PBF destinados aos gestores, agentes comunitários de saúde e outros proﬁssionais
de saúde. Enquanto não é possível a impressão desses materiais, os mesmo são disponibilizados na home-page da CGAN. Os materiais produzidos até o momento são:
t Manual Alimentação e Nutrição para as famílias do Programa Bolsa Família
t Capítulo sobre o programa no Manual para os Agentes Comunitários de Saúde.
t Manual de Orientações sobre o Programa Bolsa Família na Saúde (4ª edição)
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t Alimentação e Nutrição para as Famílias do Programa Bolsa Família (2ª edição)
t Mais Saúde nas Mesas das Famílias do Programa Bolsa Família
t 2 (dois) informes da Atenção Básica sobre o Tema (nº56/2010 e um informe eletrônico
em 2009)
VI.
Entre as estratégias de comunicação está a divulgação de Informes do Programa
Bolsa Família na Saúde. Iniciado em outubro de 2005, o Informe Bolsa Família na Saúde
tem como objetivo divulgar informações de forma ágil sobre o Programa a todos os atores
responsáveis pelo Programa na Saúde por meio de rede de e-mails e da página do Programa
existente no site da CGAN. De 2008 a 2010 foram produzidos 25 informes.
VII.
Também é oferecido suporte técnico aos coordenadores e técnicos municipais e estaduais do PBF na saúde, que atende diariamente por meio de contatos telefônicos e e-mail
institucional, bfa@saude.gov.br. As principais demandas de informação são relacionadas à
operacionalização do Programa, tais como disponibilização de novas senhas de acesso, inserção dos dados no Sistema de Informação e sobre o IGD. A existência do Sistema de Informações on-line disponibilizada em 2008 permitiu acesso imediato à situação do município e
encaminhamento dos problemas apresentados.
VIII.
No início do último mês de cada vigência a CGAN realiza contato telefônico com
os municípios que estão com cobertura menor que 20% de acompanhamento da saúde. O
objetivo dos contatos telefônicos é identiﬁcar os principais motivos que ocasionam o baixo
acompanhamento e estimular o registro do mesmo no Sistema de Gestão dentro do prazo
estipulado para a vigência. Esta é uma ação complementar às demais promovidas pelas Secretárias Estaduais de Saúde e CONASEMS no estímulo a realização do acompanhamento do
Programa na saúde.
IX.
A CGAN consolida e divulga semanalmente relatórios sobre os resultados parciais por
estado do acompanhamento das condicionalidades do PBF na Saúde no penúltimo e último
mês de cada vigência, quanto ao desempenho do registro das condicionalidades no Sistema
de Gestão do Programa na Saúde. Os relatórios são enviados por meio da rede de e-mails das
Coordenações Estaduais e Distrito Federal do Programa na Saúde.
X.
Ao ﬁnal de cada vigência do Programa na Saúde a CGAN envia notas técnicas informando sobre os resultados alcançados a nível nacional na saúde e ações desenvolvidas no período. As referidas notas técnicas são enviadas para os demais interessados do Ministério da
Saúde (Secretaria Executiva, DENASUS, DATASUS, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Gestão
de Atenção Básica e Programa Nacional de Imunização), CONASS, CONASEMS, CONSEA, MDS
e TCU.
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XI.
Para os Estados e o Distrito Federal são encaminhados relatórios com resultados detalhadas sobre o acompanhamento das condicionalidades do Programa na Saúde por estado.
Os mesmos são encaminhados para as coordenações estaduais do Programa na Saúde dos
respectivos estados.
XII.
Promoção de pesquisas sobre o desenvolvimento do Programa Bolsa Família no setor
saúde:
(a)
2008: Projeto de Análise e Fortalecimento dos Programas Comunitários de Alimentação e Nutrição (FAO) – análise qualitativa do Programa na saúde;
2010: pesquisa de avaliação do PBF com o objetivo de comparar os indicadores de situação
de saúde, de utilização de serviços e de qualidade da atenção entre beneﬁciários do Programa
Bolsa Família e não-beneﬁciários, com e sem perﬁl de elegibilidade para o Programa, sob dois
modelos de atenção básica à saúde (PSF e Tradicional) e em duas regiões brasileiras (Sul e
Nordeste). Pesquisa realizada em parceria com a Universidade Federal de Pelotas.

3.2

SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.2.1 CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
A Coordenadora-Geral da CGAN participa como suplente do Ministro da Saúde, conselheiro
pelo governo no CONSEA. Também o Ministério da Saúde participar como membro da Comissão Permanente 3 do CONSEA que discute questões relativas à Política e ao Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. Destacam-se:
1. A participação na 3ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional. A delegação do Ministério da Saúde participou das Conferências Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional e da 3ª
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Durante a Conferência Nacional, a
CGAN realizou a Oﬁcina para Notiﬁcação Obrigatória da Desnutrição Grave com elaboração das
recomendações da academia e sociedade civil.
2. As Exposições de Motivo (E.M.) e Recomendações do CONSEA ao Presidente da República conforme lista abaixo, e que foram objeto de manifestação pelo Ministério da Saúde por meio de
Pareceres Técnicos:
t E.M. nº 005-2007, de 07 de maio de 2007, que solicita veto ao artigo 3º da MP 350 que modiﬁca
a Lei nº 11.265/2006, conhecida como Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para a
Primeira Infância – NBCAL
t E.M. nº 004-2008, de 30 de maio de 2008, que faz um diagnóstico da atual crise do Sistema Ali-
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mentar e Nutricional e sua conseqüências para a segurança alimentar e nutricional.
t E.M. nº 007-2008, de 07 de julho de 2008, que solicita recomposição de valores da ação “Alimentação e Nutrição para a Saúde” (8264) do Programa “Atenção Básica em Saúde” (1214)
t E. M. nº 03-2009, de 05 de maio de 2009, que recomenda o banimento de sulﬂuramida e do sulfonato de perﬂuorooctano e trata dos impactos sobre a saúde humana e ambiental.
t E. M. nº 07-2009, de 13 de julho de 2009, que apresenta propostas prioritárias no Orçamento
geral da União para 2010, entre as quais a ação orçamentária “alimentação e nutrição para a
saúde” do Ministério da Saúde;
t E. M. nº 11-2009, de 18 de dezembro de 2009, que reforça a necessidade de regulamentação da
Portaria SAS/MS nº 307 de 17 de setembro de 2009, sobre a realização do diagnóstico precoce
para a doença celíaca e solicita outras providências para o tema em questão;
t E. M. nº 02-2010, de 18 de maio de 2010, que sugere medidas para o fortalecimento e aprimoramento da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN);
t Recomendação nº 03-2010, de 01 de julho de 2010, ao grupo assessor do Comitê de Segurança
Alimentar da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) tenha como
um de seus membros o Comitê Permanente de Nutrição das nações Unidas, a ﬁm de promover
a articulação das agendas da Agricultura com a Nutrição, com vistas ao alcance da Segurança
Alimentar e Nutricional mundial;
t E. M. nº 07-2010, de 21 de julho de 2010, que apresenta propostas ao Projeto de Lei Orçamentária
para 2011, sendo que para a implantação da PNAN são recomendados a aplicação de recursos
ﬁnanceiros na ordem de R$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais).
3. Destaca-se, por ﬁm, o Ofício nº163-2008/CONSEA encaminhado à sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, em agradecimento pela sua participação no plenário do
Conselho e encaminhando proposição de agenda inicial entre o Ministério da Saúde e o Conselho. Além disso, a Comissão Permanente de Direito Humano à Alimentação Adequada (CP4) do
CONSEA elaborou e apresentou ao Ministério da Saúde documento referente ao Monitoramento
das recomendações à Estratégia Saúde da Família para construir políticas públicas na perspectiva
dos direitos humanos.
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4

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) constitui elemento central no monitoramento da
situação alimentar e nutricional da população brasileira, que historicamente se concentrou principalmente no seu sistema de informações, o Sisvan (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional),
vinculado à atenção primária à saúde.
Entretanto, a avaliação das necessidades de informações sobre a situação alimentar e nutricional da população brasileira e suas tendências históricas, levou, em 2007, à deﬁnição e adoção de
uma combinação de estratégias deﬁnida como Vigilância Alimentar e Nutricional Ampliada.
Para organizar e implementar o monitoramento a partir do perﬁl alimentar e nutricional da
população, constituem objetivos da VAN a avaliação do estado nutricional dos grupos populacionais,
das morbidades associadas aos problemas nutricionais e das carências nutricionais especíﬁcas, bem
como o acompanhamento dos principais indicadores de consumo alimentar ao longo do ciclo da vida
(aleitamento materno, alimentação complementar, consumo de macro e micronutrientes e energia).
Nessa perspectiva, as principais estratégias desse monitoramento incluem o Sistema Informatizado da Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), os inquéritos populacionais, as chamadas
nutricionais, os estudos e pesquisas e a análise dos dados dos demais sistemas de informação em
saúde.
Merece especial destaque a publicação sobre os “Indicadores de Vigilância Alimentar e Nutricional – Brasil 2006”, abordando o perﬁl nutricional, o consumo alimentar e a morbimortalidade
associada à má alimentação e doenças crônicas. Com isso, pretende-se iniciar uma série de publicações anuais com a atualização dos indicadores no contexto da vigilância ampliada, cujas versões para
os anos seguintes (2007 a 2009) já foram elaboradas e, embora não tenham sido impressas, estão
disponíveis em meio eletrônico.

4.1

SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Com vistas a modernizar e reforçar o Sisvan como um sistema de informações alimentado no
nível local foi desenvolvido a partir de 2003 o primeiro sistema informatizado de vigilância. Contudo
nos anos seguintes observaram-se diﬁculdades na utilização desse sistema pelos municípios e, mesmo naqueles que utilizavam, não foram alcançadas maiores coberturas populacionais expressivas.
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Em 2006, foi realizado um processo de avaliação do sistema informatizado, por meio de
oﬁcinas focadas no levantamento das diﬁculdades e barreiras para a execução das ações na sua plenitude. Os principais problemas que contribuíam para uma baixa alimentação no sistema pelos municípios são: a diﬁculdade para a realização de cadastros, a coexistência de diversas versões do mesmo
sistema, a diﬁculdade de transmissão de informações pelos grandes municípios devido ao tamanho
do banco de dados e diversas conﬁgurações exigidas do computador para permitir a instalação do
sistema.
Para o aperfeiçoamento do sistema foi constituído um grupo de trabalho, cujo tema foi: “Potencialidades, limitações e avanços para o sistema informatizado Sisvan”. O grupo foi composto por
proﬁssionais das Coordenações Estaduais, Municipais e de Centros Colaboradores de Alimentação e
Nutrição de diversos locais do país, em conjunto com técnicos da CGAN, que realizaram quatro reuniões no período de outubro de 2006 a dezembro de 2007.
Entre o mês de julho e novembro de 2007, foram feitos estudos piloto do novo sistema informatizado- o Sisvan Web, realizados em 22 municípios brasileiros, de pequeno, médio e grande
porte.
Esse novo sistema trouxe como avanço o uso da internet, dispensando os procedimentos de
instalação do sistema, rotinas de backups locais e a necessidade de estabelecimento de rede para uso
do sistema em mais de um computador, e a desburocratização para o preenchimento do cadastro de
cada indivíduo, necessitando apenas de algum documento oﬁcial (certidão de nascimento, casamento, carteira de identidade, CPF etc.) e o preenchimento completo dos dados de domicílio.
Em janeiro de 2008, foi disponibilizado o acesso dos municípios ao Sisvan Web, o novo sistema
informatizado da vigilância alimentar e nutricional. Entre suas vantagens, destaca-se a incorporação
das curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde para a avaliação do estado nutricional
de crianças e adolescentes, a possibilidade de registro de marcadores de consumo alimentar nas diferentes idades, além de uma interface mais fácil e lógica para o usuário do sistema, que é acessado
pela Internet.
Complementando a aplicação das novas curvas de crescimento de crianças e adolescentes nos serviços de saúde, foram realizadas séries de reuniões com as Áreas Técnicas de Saúde da
Criança e do Adolescente com vistas a apoiar, respectivamente, a atualização das seções referentes
à alimentação infantil e avaliação do crescimento da mais recente versão da Caderneta de Saúde da
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Criança e da elaboração da parte de alimentação e nutrição apresentada na Caderneta de Saúde do
Adolescente, lançada em outubro de 2008.
Durante esse ano, também foram ﬁnalizadas as publicações “Indicadores de Alimentação e
Nutrição- 2006” e “Protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional- Sisvan na assistência à saúde”, que apóiam tanto o fortalecimento da atitude de vigilância, quanto a interpretação e
utilização dos indicadores de alimentação e nutrição, cuja primeira divulgação foi realizada em meio
virtual (CD-ROM), na II Mostra de Alimentação e Nutrição do SUS, e posteriormente foram lançados
em versões impressas.
Em 2009, foi iniciado o processo de importação dos dados de acompanhamento nutricional
do Programa Bolsa Família para o Sisvan Web ao ﬁnal de cada vigência (segunda de 2008 e primeira
de 2009).
Após a implementação do Sisvan Web, foi notável o aumento expressivo no número de acompanhamentos nutricionais realizados na atenção básica (Figura 3), passando de 1 milhão para quase
1,8 milhões de indivíduos acompanhados de 2007 para 2008. Em 2009, o número de usuários da
atenção básica acompanhados ultrapassou 2,7 milhões.
Quando considerados os dados de estado nutricional realizados pelo Sisvan Web somados aos
acompanhamentos nutricionais dos beneﬁciários do Programa Bolsa Família, tanto em 2009 quanto
em 2010, foi ultrapassada a marca de 13 milhões de indivíduos com acompanhamento nutricional,
com destaque para as crianças e adolescentes e adultos (principalmente mulheres).
Realizou-se também o monitoramento dos dados do sistema, a correção de erros identiﬁcados e melhorias nos relatórios de acesso aos dados tanto do estado nutricional como do consumo alimentar
nas diferentes fases da vida.
Após a incorporação dos marcadores de consumo alimentar pelo sistema, iniciou-se o monitoramento dos indicadores de alimentação e nutrição da Rede Amamenta Brasil e da Estratégia Nacional de para a Alimentação Complementar Saudável – Enpacs. Já em 2009, foram acompanhados
para o consumo alimentar 457 mil indivíduos, dos quais mais de 50 mil foram referentes a crianças
menores de dois anos de idade. Apesar desse total de acompanhamentos já ser importante, ainda se
observa uma grande a diferença entre a cobertura de indicadores alimentares e dos nutricionais no
Sisvan.
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Figura 3 - Evolução do número de acompanhamentos pelo Sisvan Web (somente acompanhamentos na atenção básica)
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE/DATASUS/SISVAN

Tendo em vista a necessidade de estabilização e expansão do Sisvan, deram-se início, em
2010, às discussões para incorporação deste sistema pelo Departamento de Informática do SUS Datasus, responsável pelo gerenciamento dos principais sistemas de informação em saúde no Brasil.
Para tanto, foram realizadas reuniões entre técnicos da CGAN e do Datasus e foi elaborado um plano
de ação para orientar o processo em suas etapas subsequentes.
Com vistas a apoiar a expansão do Sisvan Web e da atitude de vigilância alimentar e nutricional no SUS, também foi iniciada a elaboração do projeto do de Ensino a Distância - EAD- Ações
de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), tendo como
público alvo os proﬁssionais de saúde que atuam no acompanhamento nutricional dos indivíduos na
atenção básica à saúde.
O principal objetivo é capacitar os proﬁssionais de saúde para a implementação de ações de
alimentação e nutrição por meio da vigilância alimentar e nutricional, reforçando a organização da
atenção nutricional nos serviços de saúde, a utilização e operacionalização do sistema de informação, o Sisvan Web, e a utilização das informações para o planejamento local e territorial das UBS.
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O EAD, cujo piloto deve ser lançado ainda no primeiro semestre de 2011, está sendo desenvolvido em conjunto com uma consultora técnica e será apresentado em quatro módulos, a saber:
vigilância alimentar na UBS; avaliação do estado nutricional e do consumo alimentar por ciclo da
vida; SISVAN Web: o Sistema informatizado do SISVAN; e dados gerados pelo Sisvan Web: o que
fazer depois?
Um importante instrumento para divulgação do sistema vem sendo o Boletim Sisvan, publicado periodicamente no sítio eletrônico da CGAN, que traz textos sobre temas atuais como mudanças
no sistema e seus relatórios, informes sobre pesquisas e inquéritos recentes, relatos de experiências
práticas de Vigilâncias Alimentar e Nutricional, assim como consolidados de informações de estado
nutricional e de consumo alimentar desagregados por região e por estados, a partir do Sisvan Web.
Vale destacar, ainda, as ferramentas públicas de tabulação de dados oriundos do Sisvan: o Gerenciador de Relatórios do Sisvan e o Tabnet, que permitem a maior publicização das informações, bem
como sua utilização direta por gestores de saúde e das áreas vinculadas à segurança alimentar e
nutricional, outros sistemas de informação, proﬁssionais de saúde, pesquisadores e pela população
em geral.
O Gerenciador de Relatórios do Sisvan está localizado no sítio da CGAN e foi desenvolvido
logo após o lançamento do Sisvan Web, de modo a permitir a geração, em tempo real (atualização
imediata), de relatórios de estado nutricional e de marcadores de consumo alimentar, por faixa
etária, sexo e cor/raça, desagregações geográﬁcas (incluindo, além de região, estado e município,
recortes como semiárido, Amazônia Legal, Territórios da Cidadania, Pacto de Redução da Mortalidade
Infantil etc.) e origem do acompanhamento (usuários da atenção básica à saúde ou beneﬁciários do
Programa Bolsa Família).
O Tabnet do Sisvan, ferramenta de tabulação de dados on-line, baseado no sítio eletrônico
do Datasus, junto com os tabuladores dos principais sistemas de informação em saúde do SUS, foi
desenvolvido em 2007, para disponibilizar as informações de estado nutricional do primeiro sistema
informatizado do Sisvan, desagregadas até o nível de município e com recortes por público da atenção básica e beneﬁciários do Programa Bolsa Família, bem como de idade, sexo e cor/raça. O Tabnet
do Sisvan atualmente se encontra em andamento a sua revisão e incorporação dos dados do Sisvan
Web, que incluem dados de consumo alimentar e informações de estado nutricional baseadas nas
novas curvas de crescimento infantil da OMS, compatibilizando as informações disponíveis com as
do Gerenciador de Relatórios.
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Os principais desaﬁos para o Sisvan Web nos próximos anos são a expansão da utilização
do sistema, tanto em termo da implantação do Sisvan nos serviços de saúde (com a meta de estar
implantado em todas as unidades básicas de saúde), quanto do aumento no acompanhamento de
marcadores de consumo alimentar e da cobertura populacional dos acompanhamentos e a maior
utilização das informações produzidas pelos proﬁssionais e gestores locais para subsidiar as ações de
saúde e nutrição no nível individual e coletivo nas comunidades.
Além disso, tendo em vista o aspecto intersetorial do Sisvan,uma vez que representa o principal sistema de informação da saúde na interface com a segurança alimentar e nutricional (SAN),
também são desaﬁos a expansão do sistema em outros setores, particularmente no âmbito das escolas, bem como o reforço à maior articulação do Sisvan com os demais sistemas que se relacionam
com a SAN.

4.2

CHAMADAS NUTRICIONAIS

As chamadas nutricionais constituem inquéritos vinculados às Campanhas Nacionais de Imunização de crianças menores de cinco anos de idade, visando à veriﬁcação da prevalência de desvios
nutricionais em amostras representativas dessa população, além da possibilidade de levantamento
de informações sobre marcadores alimentares, acesso a programas e políticas e segurança alimentar
e nutricional, entre outros dados.
A experiência nacional com essa estratégia foi iniciada, a partir do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e CGAN (MS), com a realização das Chamadas Nutricionais
do Semiárido (2005) e das Populações Quilombolas (2006).
Em 2007, a CGAN realizou a Chamada Nutricional da Região Norte, em parceria com o Programa Nacional de Imunizações (PNI/SVS), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e secretarias de saúde dos Estados da Região
Norte. Foram avaliados mais de 14 mil menores de 5 anos, por meio de uma amostra randomizada e
representativa da região e de cada estado.
Em relação aos indicadores nutricionais, veriﬁcou-se que 23,1% e 5,2% das crianças apresentavam, respectivamente, déﬁcits de estatura e de peso, reforçando as constatações da Pesquisa
Nacional de Demograﬁa e Saúde (PNDS), de 2006, segundo a qual as maiores prevalências de des-

Relatório de Gestão 2010
nutrição infantil no país estavam na região Norte. O déﬁcit de altura-para-idade foi mais frequente
entre as crianças de 12 a 23 meses de idade, enquanto o déﬁcit de peso-para-idade foi mais elevado
em crianças menores de 12 meses, evidenciando a grande importância do reforço à alimentação
infantil nesse período (aleitamento materno exclusivo até os seis meses e complementar no mínimo
até os dois anos, bem como a introdução adequada da alimentação complementar a partir dos seis
meses de idade).
Em termos das diferenças entre os estados, as menores prevalências de déﬁcits de peso e
de estatura foram encontradas em Rondônia e no Tocantins, enquanto os maiores percentuais para
estes indicadores foram observados no Acre, Amazonas, Amapá e Pará. Também foi observado que
a desnutrição infantil é fortemente inﬂuenciada pela educação do chefe da família (quanto menor
a escolaridade deste, maior a chance da criança apresentar déﬁcits de peso e de altura para idade),
bem assim de relação com a cor/raça do responsável pela criança (maiores prevalências para pardos,
negros e indígenas).
Entre as crianças menores de seis meses de idade, apenas um terço estava em aleitamento
materno exclusivo, sendo a frequência de aleitamento maior em crianças menores de dois meses
(80%). Em paralelo, o aleitamento complementar entre crianças de até 2 anos de idade teve duração
mediana de somente 10 meses e a introdução de alimentação complementar ocorreu muito precocemente e frequentemente de forma inadequada. Evidências de uma alimentação inadequada também
se mostram entre as crianças maiores de 2 anos: aproximadamente 30% das crianças maiores de 24
meses consomem salgadinhos e biscoitos recheados pelo menos 3 vezes por semana e cerca de 40%
das crianças dessa mesma faixa etária não consomem frutas e suco de frutas.
A principal conquista no campo das chamadas nutricionais foi o fortalecimento da rede de
parcerias para sua implementação, particularmente no que se refere ao Programa Nacional de Imunizações, dentro do Ministério da Saúde, assim como no âmbito intersetorial, com o MDS, bem como
o reconhecimento da importância dessa nova estratégia dentro da vigilância alimentar e nutricional.
Por outro lado, coloca-se como desaﬁo principal a realização regular de novos inquéritos deste tipo
sob coordenação do Ministério da Saúde, abrangendo novos recortes geográﬁcos e públicos especíﬁcos.
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4.3

INQUÉRITOS POPULACIONAIS

No que tange aos inquéritos populacionais na área de alimentação e nutrição, destacaramse: a Pesquisa Nacional de Demograﬁa e Saúde – PNDS; a Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF;
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE e a Pesquisa Nacional de Avaliação do Impacto da
Iodação do Sal.
A PNDS traçou o perﬁl de saúde de crianças menores de 5 anos e mulheres em idade fértil
(15 a 49 anos). Essa pesquisa teve representatividade nacional, abrangendo as cinco regiões do país,
nas zonas urbano e rural. Foram visitados 14.617 domicílios, contemplando 15.575 mulheres e 4.957
crianças.
Do ponto de vista do estado nutricional, a PNDS apontou dados bastante animadores quanto
à redução da desnutrição em menores de cinco anos na última década. Os resultados divulgados, em
2008, revelaram que o déﬁcit de peso por idade caiu de 5,7% para 1,7%. O déﬁcit de altura para
idade teve redução de 13% para 7% entre 1996 e 2006. Destacaram-se como as principais causas
para essa expressiva redução a maior educação materna, o aumento da renda familiar, o aumento
do acesso aos serviços de saúde e a maior cobertura das ações de saneamento básico ao longo da
década analisada.
Esta redução foi maior ainda, chegando a 70% no período, na região Nordeste, cujas prevalências tornaram-se próximas ao do Centro-Sul do país, contudo as desigualdades regionais na
desnutrição infantil ainda se manifestavam, tendo em vista as maiores prevalências encontradas na
região Norte (o dobro da média nacional, para o déﬁcit de altura).
A PNDS revelou, ainda, dados populacionais inéditos em relação às principais carências de
micronutrientes, segundo os quais a anemia estava presente em 20,9% das crianças e 29,4% das
mulheres brasileiras. A situação mais preocupante foi a da região Nordeste, onde o percentual foi
de 25,5% das crianças e de 40% das mulheres, no universo pesquisado. A prevalência de anemia em
crianças com menos de 24 meses e de áreas urbanas e em mulheres negras também se sobressaiu. Em
relação à vitamina A, os resultados indicaram que 17,4% das crianças e 12,3% das mulheres apresentavam níveis inadequados desse micronutriente. Entre as crianças, os índices mais preocupantes
foram os do Sudeste (21,6%) e do Nordeste (19%). A maior idade materna (acima dos 35 anos) foi
outro aspecto apontado como relevante para a insuﬁciência de vitamina A.
Em 2010, foi a vez da divulgação dos resultados sobre estado nutricional fornecidos pela
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Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do IBGE, com parceria da CGAN. Os dados da última edição
da POF (2008-09) apontaram para um grande aumento do sobrepeso e obesidade em todas as faixas
etárias e de renda, tanto em relação às últimas décadas, quanto em relação à última edição da pesquisa (2002-03).
Segundo a POF 2008-09, o excesso de peso em adultos, que compreende o sobrepeso e a
obesidade, alcançou 50,1% dos homens e 48,0% das mulheres, enquanto 16,9% das mulheres e
12,4% dos homens estavam obesos. Em crianças de 5 a 10 anos de idade, o excesso de peso atingia
mais de 30% da população e, entre os adolescentes, alcançava cerca de 20% do grupo etário. Dessa
maneira, estima-se que, no Brasil, apresentam excesso de peso 5,6 milhões de crianças de 5 a 10
anos, 6,8 milhões de adolescentes e 61,5 milhões de adultos, colocando esta questão, , como um dos
mais sérios problemas de saúde pública na atualidade e para o futuro e reforçando a importância dos
hábitos alimentares adequados para a prevenção e controle dessa epidemia.
Ao ﬁnal de 2010, também dentro da POF 2008-09, foram lançados os resultados da aquisição
alimentar domiciliar per capita, em que se destacam as mudanças no padrão alimentar da população,
o aumento do consumo de alimentos fora do domicílio (passando de um quarto para um terço das
despesas com alimentos), a redução no consumo de alimentos básicos como o arroz e o feijão e o
aumento no consumo de bebidas e infusões e de alimentos processados.
Em dezembro de 2010, foi publicada a avaliação nutricional da disponibilidade domiciliar de
alimentos, em que revelaram-se padrões positivos em relação ao consumo de proteínas pela população (adequação do teor protéico da dieta e elevada participação de proteínas de alto valor biológico),
mas, por outro lado, padrões negativos no tocante ao consumo excessivo de açúcar (tanto em termos
de açúcar de mesa, quanto daquele presente nos produtos processados) e consumo insuﬁciente de
frutas e hortaliças.
Além disso, ainda como parte da POF 2008-09, do total de 60 mil domicílios pesquisados,
1/3 deles também foi avaliado quanto ao consumo alimentar individual. Esses resultados deverão
ser divulgados em 2011, quando o Ministério da Saúde e o IBGE detalharão os padrões e hábitos de
consumo de alimentos, incluindo informações detalhadas sobre o consumo de alimentos dentro e
fora dos domicílios, incluindo a análise da ingestão de macro e micronutrientes.
Outra pesquisa que teve seus resultados divulgados neste ano foi a Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar – PeNSE, do IBGE. A CGAN acompanhou várias reuniões do grupo técnico de apoio à
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realização da PeNSE, que foi implementada pelo IBGE em escolas públicas e particulares das capitais
brasileiras, no primeiro semestre de 2009. O estudo contemplou, entre outros indicadores de saúde
importantes para a fase da adolescência, dados sobre o estado nutricional e práticas alimentares dos
escolares.
Os resultados do estado nutricional do público da pesquisa corroboraram os dados da POF
mais recente, sinalizando o excesso de peso como principal problema nutricional no Brasil (23,2%).
Dentre os marcadores de alimentação saudável, foram veriﬁcados maiores percentuais de consumo
para o feijão (50,1%). O consumo de hortaliças e frutas frescas (em cinco dias ou mais na última
semana) foi relatado, respectivamente, por apenas 31,8% e 31,5% dos entrevistados. Por outro lado,
os alimentos não saudáveis (ricos em açúcares e gorduras) foram referidos como alimentos mais
consumidos pelo público adolescente. As guloseimas (balas, bombons, chicletes, doces, chocolates
ou pirulitos) foram citadas como alimentos de consumo diário por 49,9% dos entrevistados. Ainda no
segmento de alimentos não saudáveis mais consumidos, os destaques foram dados aos refrigerantes
(37,2%), biscoitos salgados (31,4%) e biscoitos doces (29,7%).
Por ﬁm, o último estudo populacional em curso é a Pesquisa Nacional para Avaliação do
Impacto da Iodação do Sal – Pnaisal. Trata-se de um inquérito nacional que tem por objetivo avaliar
o impacto da iodação do sal consumido no Brasil, de modo a proporcionar a segurança no processo
de fortiﬁcação, tanto no que diz respeito à eliminação dos Distúrbios por Deﬁciência de Iodo (DDI)
quanto no que diz respeito à prevenção do surgimento de doenças relacionadas ao consumo excessivo desse micronutriente.
Nesse sentido, vale destacar que os resultados desta pesquisa também subsidiarão as decisões acerca da revisão da faixa de iodação do sal no Brasil, cuja discussão está em curso no âmbito
da Comissão Interinstitucional para o Controle dos Distúrbios por Deﬁciência de Iodo, coordenado
pela CGAN, em que também participam a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das
vigilâncias dos estados produtores e representantes das indústrias produtoras de sal e da comunidade
cientíﬁca.
A coleta de dados no campo, desenvolvida desde 2008, foi ﬁnalizada em 2010, totalizando
19 estados, e a análise laboratorial das amostras de sal domiciliar e de urina dos participantes será
realizada no primeiro semestre de 2011. De acordo com o cronograma da pesquisa, a divulgação dos
resultados e do relatório analítico da Pnaisal deverá ocorrer ainda em 2011.
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O maior avanço no campo dos inquéritos populacionais no período de 2007 a 2010 foi a
realização de importantes pesquisas que preencheram lacunas importantes em termos da situação
alimentar e nutricional da população brasileira, destacando-se a consolidação da antropometria em
todas as faixas etárias e dos dados de disponibilidade e aquisição alimentar no âmbito das POFs e
as novas conquistas, tais como as informações de consumo individual também nas POFs e os dados
sobre carências micronutricionais na PNDS.
O maior desaﬁo nesse campo para os próximos anos está relacionado à garantia da realização
periódica e regular dos principais inquéritos nacionais e seus conteúdos relativos ao monitoramento
da situação alimentar e nutricional da população, bem como a maior articulação com outras pesquisas e inquéritos (como a Pesquisa Nacional de Saúde, prevista para 2013, por exemplo) e a realização
de inquéritos adicionais que complementem as informações gerenciais, epidemiológicas e demográﬁcas necessárias para subsidiar as políticas de saúde, alimentação e nutrição.
Quadro 1 - Principais pesquisas ﬁnanciadas e acompanhadas pela CGAN (2006-2010):
Pesquisa Nacional de Demograﬁa e Saúde – PNDS - 2006
Objetivo: Avaliar as condições de saúde e nutrição da população feminina em idade fértil e das
crianças menores de cinco anos de idade no Brasil.
Amostra (representatividade regional):
Antropometria – 15.468 mulheres e 5.461 crianças
Micronutrientes – 6.073 mulheres e 4.801 crianças
Chamada Nutricional Norte - 2007
Objetivo: Avaliar o estado nutricional e marcadores de consumo alimentar de crianças menores de
cinco anos residentes na região Norte.
Amostra (representatividade estadual):
14.418 crianças menores de 5 anos de idade
Pesquisa Nacional para a Avaliação do Impacto da Iodação do Sal - Pnaisal - 2008-09
Objetivo: Avaliar o estado nutricional em relação ao iodo da população brasileira e prover informações para subsidiar a avaliação do nível de adequação da iodação do sal visando a prevenção
e controle das doenças por deﬁciência de iodo sem risco de ocorrência de doenças associadas ao
consumo excessivo deste micronutriente.
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Amostra (representatividade regional):
13.523 estudantes
Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2008-09
Objetivo: Avaliar as despesas, rendimentos, condições de vida, aquisição alimentar, disponibilidade
domiciliar de alimentos, estado nutricional e consumo alimentar efetivo da população brasileira.
Amostra (representatividade regional):
Consumo – 55.970 domicílios
Antropometria - 188.441 indivíduos

4.4 PESQUISAS DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Nestes últimos quatro anos, o Ministério da Saúde fomentou ainda dois estudos para avaliar
a implementação de ações de alimentação e nutrição no âmbito municipal. Em 2007, a Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO - criou um projeto para por em prática o
uso do instrumento de análise de programas de alimentação e nutrição em cinco países membros da
Rede Sisvan: Argentina, Brasil, Cuba, México e Panamá. A expectativa era que os governos fortalecessem as políticas de segurança alimentar e nutricional e melhorassem seus programas de alimentação e nutrição comunitária, estabelecendo prioridades de uma forma mais oportuna e precisa.
No Brasil, a pesquisa “Análise e Fortalecimento de Programas de Alimentação e Nutrição
Comunitária” incluiu como objeto de estudo o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A
e o acompanhamento das condicionalidades do setor saúde do Programa Bolsa Família. O objetivo
da pesquisa foi identiﬁcar a forma de operacionalização destes programas em alguns municípios da
região Nordeste do país, visando identiﬁcar as possíveis limitações e diﬁculdades, assim como as
potencialidades para traçar um plano de ação na perspectiva de aperfeiçoamento das políticas.
Para viabilizar a análise desses programas no Brasil, em julho de 2008, a FAO ﬁrmou uma
Carta Acordo com o governo brasileiro. A avaliação do Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A foi realizada no município de Cabedelo, no Estado da Paraíba, selecionado por possuir
cobertura do Programa passível de melhora e por ser campo de estágio de disciplina coordenada pela
consultora nacional, facilitando assim o acesso às informações, a identiﬁcação e o treinamento da
equipe de trabalho de campo. Já a avaliação do acompanhamento das condicionalidades de saúde
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do Programa Bolsa Família foi realizada nos municípios de Barra de São Miguel (Estado de Alagoas)
e Tibau do Sul (Estado do Rio Grande do Norte), selecionados em conjunto com as Coordenações
Estaduais de Alimentação e Nutrição, tendo em vista: o interesse de participação pelos gestores, o
pequeno porte e a facilidade de deslocamento a partir das respectivas capitais.
Durante o segundo semestre de 2008, foram coletadas informações sobre os programas analisados em cada um dos três municípios partícipes da pesquisa. Na primeira etapa da visita foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas para a coleta de informações da percepção de mães/responsáveis de crianças beneﬁciárias dos programas analisados. Na segunda visita, além de uma abordagem mais qualitativa com as mães (grupos focais), foram coletadas informações sobre a percepção
de proﬁssionais de saúde, agentes comunitários de saúde e gestores.
Os dados coletados nos municípios revelaram que há diversas diﬁculdades comuns aos dois
programas avaliados que podem comprometer seus impactos e sua sustentabilidade, envolvendo a
gestão, os proﬁssionais de saúde e a população atendida, tais como: o desconhecimento dos gestores,
proﬁssionais e ACS com relação ao funcionamento destes programas; a fragilidade no estabelecimento de vínculos de colaboração com outros programas e políticas públicas que possam intensiﬁcar
o impacto e sua sustentabilidade; a inexistência de um processo de monitoramento e avaliação institucionalizado que extrapole estatísticas de produção; a ausência de participação ativa da população
coberta pelos programas; a falta de divulgação dos mecanismos e órgãos de reclamação dos direitos
do cidadão; e a diﬁculdade de acesso geográﬁco e organizacional da população aos serviços e alta
rotatividade de recursos humanos na saúde.
Em 2009, o Unicef em parceria com o Ministério da Saúde realizou outro importante estudo
para avaliar a implementação de ações de nutrição nos municípios brasileiros. Nessa ocasião, o propósito foi o de diagnosticar as principais potencialidades e diﬁculdades na implantação e operacionalização da Vigilância Alimentar e Nutricional.
Esta ação se justiﬁcou pela incorporação do Sisvan como um dos critérios para os municípios
do semiárido e Amazônia legal receberem o Selo Unicef Município Aprovado. O selo corresponde a
uma certiﬁcação internacional para o município que alcança determinadas metas relacionadas a
melhorias de saúde e das condições de vida da população.
A amostra foi deﬁnida para representar as seguintes áreas político-geográﬁcas: Semiárido,
Amazônia Legal e restante do país, sendo composta por 301 municípios de pequeno, médio e grande
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porte, dos quais 103 municípios pertencentes ao semiárido, 97 à região da Amazônia Legal e 101 ao
restante do país.
O levantamento foi realizado por entrevistas telefônicas nos meses de novembro e dezembro
de 2009 e inseridas em aplicativo digital. As informações foram obtidas por meio de questionário dividido nos seguintes blocos: I - identiﬁcação do entrevistado; II - estrutura para a vigilância alimentar e nutricional; III - informações gerais e sobre o ﬂuxo do Sisvan no município; IV - utilização dos
marcadores do consumo alimentar do Sisvan; V - capacitação e apoio à implantação; VI - utilização
da informação; e VII - opinião sobre o Sisvan.
A pesquisa apontou que os municípios brasileiros enfrentam importantes diﬁculdades com
acesso à internet, disponibilidade de equipamentos e a capacitação insuﬁciente dos proﬁssionais que
trabalham com o sistema, especialmente na região da Amazônia Legal. Apesar desses entraves, houve
uma avaliação muito positiva sobre as capacitações e sobre o sistema em si, sinalizando o potencial
crescimento da sua implantação.
Com vistas a complementar as informações acerca da quantidade e qualidade dos equipamentos antropométricos nas unidades básicas de saúde, foi realizada pesquisa voluntária na área
restrita do Sisvan, no mês de julho de 2010, da qual participaram 515 municípios, pertencentes às
cinco regiões do país.
Em relação à disponibilidade de equipamentos antropométricos, a balança plataforma ﬁxa, a
régua ou antropômetro infantil e régua ou antropômetro acoplado à balança foram os instrumentos
mais encontrados em UBS. Quanto à qualidade dos equipamentos disponíveis, de modo geral, houve
elevado registro de ausência de equipamentos inutilizados nas UBS, à exceção da região Norte. Por
ﬁm, novamente excetuando a região Norte, a disponibilidade e qualidade de equipamentos antropométricos para o desenvolvimento do Sisvan Web para aumentar o número de acompanhamentos não
foram consideradas os problemas mais importantes.
No período de 2007 a 2010, houve uma considerável produção de pesquisas para subsidiar a
implementação das ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, sendo muito importantes
as iniciativas internas da CGAN e as parcerias com organismos internacionais. Dessa maneira, como
principal perspectiva para a nova gestão, destaca-se a continuidade das avaliações, agregando novas
parcerias e reforçando as ações de monitoramento da própria CGAN com vistas a avaliar, rever e aprimorar as ações já desenvolvidas e subsidiar o planejamento de novas atividades vinculadas à PNAN.
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4.5 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS
Ademais das pesquisas em que o Ministério da Saúde teve participação direta, foram fomentadas a realização de estudos e pesquisas relacionados à temática de Alimentação e Nutrição e
Promoção da Alimentação e Modos de Vidas Saudáveis junto a instituições de ensino. Entre as diversas instituições apoiadas, destacam-se os Centros Colaboradores e de Referência em Alimentação e
Nutrição e instituições governamentais.
Nessa conﬁguração de fomento aos estudos e pesquisas, a CGAN contou com a parceria do
Departamento de Ciência e Tecnologia (MS) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico (CNPq) para a elaboração de dois editais na temática de nutrição. No edital SAÚDE/MCT/
MS/CNPq 030/2004, foram apoiados 85 projetos e com recursos do edital MCT/CNPq/MS-SCTIEDECIT/SAS-DAB 51/2005, 97 projetos. Em 2008, 22 pesquisas realizadas por intermédio do Edital
DECIT nº. 030/2004 foram divulgadas em revistas cientiﬁcas brasileiras.
Além da realização dos editais, um importante marco no período foi a edição, em 2010, da
Portaria que oﬁcializa e organiza a Rede de Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição do
Ministério da Saúde, dando concretude a uma demanda histórica das instituições públicas que têm
apoiado a CGAN nas diferentes regiões.
O maior desaﬁo no campo do ﬁnanciamento de pesquisas em alimentação e nutrição é a
garantia da regularidade na realização de editais e a manutenção da parceria em estudos com organismos internacionais e outras instituições, no sentido de que os estudos e pesquisas fortaleçam
seu papel dentro da vigilância alimentar e nutricional, complementando as informações das outras
fontes.

4.6

PROJETO TABELA DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS – TACO

O projeto Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (Taco) tem como objetivo realizar
a análise química nutricional sobre os principais alimentos consumidos no país utilizando critérios
internacionais de análise. O conhecimento do valor nutricional dos alimentos é instrumento básico
para dar suporte à realização da diretriz da PNAN que descreve sobre a garantia da segurança alimentar e nutricional e da qualidade dos alimentos e da prestação de serviços neste contexto.
Os analitos/nutrientes analisados nos alimentos foram: umidade, energia, proteína, lipídios, coleste-
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rol, carboidrato, ﬁbra alimentar, cinzas, cálcio, magnésio, manganês, fósforo, ferro, sódio, potássio,
cobre, zinco, retinol, tiamina, riboﬂavina, vitamina B6, vitamina C, niacina e atualmente está sendo
incluído o perﬁl de ácidos graxos.
Este projeto vem sendo executado pelo Nepa/Unicamp com o apoio ﬁnanceiro do Ministério da Saúde desde 1996 e, a partir de 2007, também contou com o apoio dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Financiadora de Estudos e Pesquisas – Finep, do Ministério
da Ciência e Tecnologia. Em 2007, foi criado o GT Ministério da Saúde/Ministério do Desenvolvimento
Social para fortalecer as ações relacionadas à construção da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, com encaminhamento para realização de Acordo de Cooperação com o MCT para fomento às
atividades de ampliação da tabela brasileira e disposição em sistema online, no site da CGAN (www.
saude.gov.br/nutricao).
No ano de 2008, o MS realizou as seguintes atividades: prorrogação do convênio 3013/2003
para até 02/11/208 possibilitando ampliação de prazo para utilização total dos recursos no projeto;
celebração do convênio 3142/2007 no valor de R$ 50.080,00 (cinqüenta mil e oitenta reais) permitindo a realização de análises de nutrientes e reanálise de alimentos industrializados que sofreram
modiﬁcações na sua formulação ao longo dos anos; elaboração de documentos para criação do
Acordo de Cooperação Técnica Interministerial (Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome e Ministério da Ciência e Tecnologia).
No ano seguinte, representantes do governo, laboratórios e universidades se reuniram para
discutir a situação atual, as perspectivas e os desaﬁos na continuidade da Taco, bem como estabelecer atividades para a sustentabilidade do projeto. Algumas ações pensadas para a continuidade do
projeto foram: a ampliação do projeto para novos produtos; a revisão e atualização das tabelas já
publicadas; a inclusão de medidas caseiras; a utilização da tabela para educação alimentar e nutricional e para análise de alimentos da agricultura familiar, orgânicos, da merenda escolar, funcionais
e vitaminados.
Como proposta para aperfeiçoamento e sustentabilidade do projeto, os participantes da reunião defenderam a necessidade de estruturação da Taco para que se torne um projeto permanente.
Foi proposta, então, a elaboração de um documento com ﬁnalidade de institucionalizar o projeto da
Tabela e, de forma concomitante, a realização da advocacy para sensibilizar as autoridades políticas
sobre a necessidade de instituir a Taco como programa permanente do governo federal. Considerando que a sustentabilidade da Tabela requer a ampliação do rol de ações e maior aporte ﬁnanceiro,
destacou-se a importância de que vários setores estejam contemplados nesse documento, destacan-
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do suas atribuições e compromissos em relação ao ﬁnanciamento do projeto (funcionando na forma
de um pool de recursos dos diferentes parceiros).
Além disso, colocou-se que a Taco deveria estar situada em um lócus onde tenha maior peso
político para o tema como, por exemplo, no Ministério de Ciência e Tecnologia, visto que propiciaria
um bom arranjo institucional e temático às ações, envolvendo a incorporação tecnológica, a vinculação com as universidades e a defesa da biodiversidade.
Desse modo, a continuidade do projeto conﬁgura o principal desaﬁo da Taco, visto que incorpora desde o lócus institucional do projeto até a garantia da atualização periódica das análises,
de modo a reforçar o papel da Tabela como referência nacional para a composição de alimentos e
subsidiar pesquisas e políticas em alimentação e nutrição.

5 INDICADORES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
No âmbito do Monitoramento e Avaliação da CGAN, merece destaque o trabalho em torno dos indicadores de alimentação e nutrição, que constituem, em última análise, o produto maior da organização, sistematização e interpretação das informações geradas pela vigilância alimentar e nutricional
ampliada.

5.1

PARTICIPAÇÃO DO GT DE INDICADORES NO PACTO

Em 2008, iniciou-se o acompanhamento da pactuação entre Estados e Municípios com o
Ministério da Saúde dos indicadores da prioridade de Fortalecimento da Atenção Básica relativo
à redução e monitoramento da prevalência de baixo peso em crianças menores de cinco anos e
aumento da cobertura de famílias acompanhadas pela Atenção Básica, beneﬁciárias do Programa
Bolsa Família (PBF), sendo o primeiro um indicador principal, de pactuação obrigatória, e o segundo,
complementar, de pactuação voluntária.
O ano de 2009 foi marcado pelo acompanhamento e participação direta na nova pactuação,
na avaliação da pactuação anterior e do estabelecimento de metas e na discussão de modiﬁcações
nos indicadores propostos para os próximos anos. Assim, para o biênio 2010-2011, a Portaria Nº 2.669,
de 3 de novembro de 2009, estabeleceu a pactuação de prioridades, objetivos, metas e indicadores
do Pacto pela Saúde, nas dimensões pela Vida e de Gestão, a partir da qual, o indicador de avaliação
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da cobertura de acompanhamento de famílias beneﬁciárias do PBF deixou de ser considerado como
indicador complementar para ser indicador principal e foi mantido o indicador de baixo peso para
idade.
Em 2010, houve uma continuidade do processo de acompanhamento dos indicadores e a
participação na elaboração de instrutivo com orientações acerca dos indicadores avaliados no Pacto
pela Saúde. Para as próximas pactuações, tendo em vista as prioridades epidemiológicas no campo da
alimentação e nutrição no país, tem-se a perspectiva de inclusão dos indicadores para avaliação da
prevalência de crianças menores de cinco com baixa estatura para idade e da prevalência de excesso
de peso em adultos.

5.2 RELATÓRIO DOS OBJETIVOS DO MILÊNIO
Em 2007, participou-se do processo de monitoramento dos Objetivos do Milênio (ODM), particularmente no que se refere ao alcance do “Objetivo 1 – Erradicar a extrema pobreza e fome” e do
“Objetivo 4 - Reduzir a mortalidade na infância” e em 2009/2010, que resultou na atualização do
primeiro Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODMs.
O avanço no alcance dessas metas, principalmente em função das políticas sociais voltadas
para a redução da pobreza e da fome e da atenção básica à saúde nos municípios, mostrou importantes resultados em 2007 e ﬁcaram ainda mais evidenciados no Relatório Nacional seguinte, lançado
em 2010, no qual a CGAN também participou ativamente.
Merece especial destaque, nos ODMs, a redução da desnutrição infantil, que tem uma série histórica marcada pela diminuição constante das prevalências e foi mais acentuada na última
década, principalmente em função do aumento da escolaridade materna, do crescimento do poder
aquisitivo das famílias, à expansão da atenção à saúde e à melhoria das condições de saneamento
da população no período. Atualmente, a desnutrição infantil, cuja queda é um dos principais fatores
que contribuíram para a redução da morte entre crianças, tem a meta estabelecida pela Organização
das Nações Unidas (ONU) atingida.
Os dados nacionais de desnutrição, entre 1989 e 2006, revelam que a proporção de crianças
menores de cinco anos com baixo peso para idade, indicador atualmente adotado, caiu de 7,1% para
1,8%, enquanto a baixa estatura, que deve ser inserida nas próximas avaliações dos ODMs, tendo em
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vista ser mais sensível para retratar a desnutrição crônica, foi reduzida de 19,6% para 6,8%.
Como resultado do trabalho realizado pela CGAN neste processo de monitoramento e avaliação,
merece destaque, ainda, a elaboração de capítulo sobre a alimentação e a nutrição no contexto dos
ODMs na publicação Saúde Brasil 2009, reforçando a importância da PNAN no alcance destes Objetivos e suas metas.
Desse modo, o Brasil coloca-se como referência global na redução da desnutrição infantil e no alcance antecipado das metas pactuadas, sendo o grande desaﬁo do país continuar este processo de
redução com vistas a erradicar a desnutrição infantil, particularmente por meio da eliminação das
diferenças relacionadas a aspectos regionais, étnicos e sociais que ainda persistem por trás das médias nacionais.

5.3 REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA SAÚDE – REDE RIPSA
Em 2008, a CGAN apresentou à Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) uma proposta
de revitalização do Comitê Temático de Vigilância Alimentar e Nutricional da Rede Interagencial de
Informações para a Saúde (Ripsa). A criação do Comitê Temático de Vigilância Alimentar e Nutricional da Ripsa foi aprovada na Oﬁcina de Trabalho Interagencial (OTI) e tem como objetivo deﬁnir,
organizar, analisar e propor um rol de indicadores de alimentação e nutrição para as diversas fases do
curso da vida, em vários níveis de agregação geográﬁca, que sejam capazes de orientar as políticas
públicas inclusivas e que levem à redução das desigualdades.
Neste sentido, no ano de 2008, houve reuniões com especialistas que deﬁniram um elenco
mínimo de indicadores diretos e correlatos sobre o tema. Em 2009, deﬁniu-se que a matriz de indicadores temáticos seria composta pelos seguintes subgrupos: antropometria, parâmetros bioquímicos,
consumo alimentar, segurança alimentar e nutricional, morbimortalidade e estilo de vida; a partir dos
quais foram elaboradas ﬁchas de qualiﬁcação e discutidas entre os membros do Comitê, chegando à
deﬁnição dos indicadores que comporiam a matriz de indicadores temáticos do CTI e os que seriam
propostos para compor os Indicadores e Dados Básicos (IDB).
Como encaminhamentos deste processo, houve a proposição de novos indicadores para o IDB,
como: prevalência de excesso de peso para idade segundo o IMC em crianças menores de 5 anos;
prevalência de anemia em crianças menores de 5 anos e participação diária per capita das calorias
de frutas, verduras e legumes no total de calorias da dieta. Adicionalmente, foi proposta a revisão de
cinco indicadores já presentes no IDB: prevalência de déﬁcit ponderal para idade em crianças menores de 5 anos de idade; prevalência de déﬁcit estatural para idade em crianças menores de 5 anos de
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idade; prevalência de excesso de peso em adultos; prevalência de aleitamento materno exclusivo em
menores de 6 meses e prevalência de aleitamento materno.
No ano de 2010, participou-se de reuniões com demais integrantes do CTI para discussão e
consolidação dos indicadores propostos, culminando na elaboração de Relatório e Matriz de Indicadores do Comitê de Alimentação e Nutrição da Ripsa, bem como na participação, como representante
dos CTIs, no CTI Plataforma de Indicadores, cujo objetivo é discutir uma proposta de nova organização dos indicadores da Ripsa (IDB e indicadores temáticos) diante dos trabalhos da OTI, Secretaria
Executiva, CGIs e CTIs e a evolução de seus indicadores.
A conclusão da matriz de indicadores de alimentação e nutrição no âmbito da Ripsa representa
importante conquista no campo do monitoramento e avaliação, tendo em vista a oportunidade de
sistematização de informações e fontes diante de metodologias e critérios rigorosos da Rede, que
permitirão não somente a maior visibilidade das informações em alimentação e nutrição, mas também vêm subsidiando a organização de um sistema de monitoramento dentro da CGAN.
Como desaﬁo maior para o futuro, está a continuidade dos trabalhos do CTI, tendo em vista a constante atualização das informações epidemiológicas em face da produção de informações a partir de
inquéritos e pesquisas e suas repercussões em termos do IDB e das matrizes temáticas.

5.4 SALA DE SITUAÇÃO EM SAÚDE
No ano de 2009, houve a incorporação de indicadores de estado nutricional da população na
Sala de Situação em Saúde do Ministério da Saúde, que tem por objetivo disponibilizar informações,
de forma executiva e gerencial, para subsidiar a tomada de decisão, a gestão, a prática proﬁssional e
a geração de conhecimento, demonstrando a atuação governamental no âmbito do SUS por meio da
publicação das ações desenvolvidas na área da saúde.
As informações disponibilizadas referem-se aos dados do Sisvan Web, especiﬁcamente referente à classiﬁcação de peso para idade e estatura para idade de crianças menores de cinco anos,
estado nutricional de adultos segundo índice de massa corporal, total de crianças menores de cinco
anos, total de crianças menores de cinco anos cadastradas, total de indivíduos com 18 anos de idade
ou mais e total de indivíduos com 18 anos de idade ou mais cadastrados no Sistema. Destaca-se que
as informações são atualizadas, rotineiramente, conforme a base de informações do Sisvan.
O reconhecimento do Sisvan como fonte de informações na Sala de Situação em Saúde confere maior visibilidade aos dados produzidos estimulando os demais níveis de gestão no aprimora-
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mento da coleta e utilização das informações da vigilância alimentar e nutricional (o que conﬁgura,
inclusive, um dos grandes desaﬁos do tema, junto com a inserção de novos indicadores de alimentação e nutrição no sistema de acompanhamento).

5.5 PLANO NACIONAL DE SAÚDE
Destaca-se a incorporação de indicadores de alimentação e nutrição no Plano Nacional de
Saúde - PNS 2008/2011, cujas ações visam à redução das desigualdades em saúde, mediante a
pactuação de metas estratégicas para a melhoria das condições de saúde da população e para a
resolubilidade do SUS. O plano foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde em 2009 e para o
monitoramento das metas do PNS, destaca-se:
1) a adoção de três eixos para a análise situacional e para a formulação de objetivos, diretrizes e metas, a saber: a) as condições de saúde da população e a organização de serviços, cuja responsabilidade e governabilidade são do setor saúde; b) os determinantes e condicionantes de saúde,
fundamentais para a qualidade de vida da população, cuja abordagem tem sido objeto de priorização
nos contextos internacional e nacional; e c) a gestão em saúde;
2) a deﬁnição de objetivos e diretrizes mais agregados, de modo a orientar o estabelecimento
de metas de impacto e compatíveis com o período de vigência do instrumento (plurianual);
3) a proposição de metas tendo em conta os indicadores aplicáveis ao seu monitoramento,
com a indicação das fontes de informação a serem utilizadas;
4) a operacionalização do Plano mediante programações anuais, orientadoras de adequações
do PNS, a partir de relatórios de gestão, na conformidade dos instrumentos básicos do Sistema de
Planejamento do SUS, estabelecidos pela Portaria nº. 3.332/2006;
5) a adoção de processo dinâmico de construção, acompanhamento e avaliação do PNS,
ajustável a novas realidades que, nesta concepção, deve orientar a elaboração do Plano Plurianual
(PPA).
Dentre as metas propostas, encontra-se o aumento da cobertura do Sisvan Web, a redução
da desnutrição infantil (baixo peso e baixa estatura para idade em crianças menores de cinco anos),
a eliminação dos distúrbios por deﬁciência de iodo (DDI) e a redução da obesidade em adultos.
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5.6

INDICADORES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO

A CGAN integrou o grupo de trabalho criado no âmbito do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Consea), para a discussão dos indicadores de monitoramento da Segurança Alimentar e Nutricional, com o intuito de elaborar um documento técnico que reunisse várias
dimensões da promoção da segurança alimentar e nutricional (SAN), na perspectiva da realização
progressiva do direito à alimentação adequada.
Cabe ao setor saúde gerar e monitorar os seguintes indicadores que passam a fazer parte do
monitoramento da SAN no país após aprovação no GT: Indicadores de macronutrientes no total de
calorias na alimentação domiciliar e disponibilidade domiciliar de alimentos; Indicadores Antropométricos para todas as etapas do curso da vida; Indicadores de atenção pré-natal e pós-neonatal
(acesso ao pré-natal, baixo peso ao nascer, prevalência do aleitamento materno); Taxa de mortalidade infantil; Prevalência de anemia ferropriva; Prevalência da hipovitaminose A; Teor de iodo no sal;
Indicadores relacionados a alimentos seguros; e Indicadores sobre a situação do Saneamento Básico
(água tratada, esgotamento sanitário e destinação do lixo doméstico).
No ano de 2010, concluiu-se o relatório intitulado “A Segurança Alimentar e Nutricional e o
Direito Humano à Alimentação Adequada no Brasil – Indicadores de Monitoramento: da constituição
de 1988 aos dias atuais” com a elaboração dos seguintes eixos: 1) acesso à alimentação adequada
que retrata o perﬁl de consumo alimentar da população, reforçando as mudanças no padrão de consumo de alimentos; 2) saúde e acesso a serviços de saúde apresenta a análise de indicadores antropométricos, de morbimortalidade, de acesso ao pré-natal e condições de nascimento, destacando-se
que apesar da melhoria geral dos indicadores, ainda há desigualdades relacionadas a aspectos regionais, de renda, de raça/etnia; 3) políticas públicas, orçamento e direitos humanos com a contribuição
da PNAN para a SAN.

6 CONTROLE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS NUTRICIONAIS
6.1 DESNUTRIÇÃO GRAVE
Em 2007 foram retomadas as atividades relacionadas à implantação do Protocolo de Atenção
a criança com Desnutrição Grave em nível hospitalar através da criação e ﬁnanciamento da rede de
hospitais de referência para tratamento de desnutrição. Dos nove hospitais de referência nacional,
que tiveram seus representantes capacitados em 2006, dois deles (do Ceará e do Amazonas) desinteressaram-se e solicitaram sua retirada da proposta de implantação do protocolo. Ceará justiﬁcou
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que não ocorrem internações por desnutrição no hospital e Amazonas pela troca de diretor e seu
desinteresse em continuar participando.
Dos sete hospitais de referência nacional apenas três receberão o recurso ﬁrmado por meio
de convênio com o Ministério da Saúde para o ano de 2008. Os recursos são destinados ao hospital,
para que esse seja estruturado para o tratamento da criança com desnutrição grave, capacitar os
proﬁssionais do próprio hospital e ser centro de referência para capacitação de hospitais de referência estadual. Iniciou-se a elaboração de manuais para o cuidado da criança com desnutrição ou
em risco nutricional nos outros níveis de atenção à saúde (ambulatorial, e atenção básica), incluindo
também o cuidado da criança na família e na comunidade (entendida essa como a rede de equipamentos sociais ou institucionais que cuidam ou acolhem crianças menores de 5 anos de idade, mas
que não conforma a rede do SUS). Desta forma, pretende-se fechar o círculo de atenção à criança
com desnutrição, fomentando a atitude de vigilância em saúde, na comunidade e na família.
No ano de 2008 ocorreu uma oﬁcina de capacitação de quatro hospitais de referência estadual (Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Tocantins), realizado no Instituto Materno Infantil de
Pernambuco – IMIP. Foi elaborada uma versão preliminar do Protocolo de atendimento da criança
com baixo peso e baixa estatura na atenção primária. Foi feita uma nova tentativa de orientação aos
Coordenadores de Alimentação e Nutrição para uma nova seleção de Hospitais para Implantação do
Manual de Atendimento das Crianças com Desnutrição Grave em Nível Hospitalar.
No ano de 2009, identiﬁcou- se que alguns pontos constantes no protocolo de Desnutrido
Grave precisam ser atualizados e também houve a identiﬁcação do desinteresse da maioria dos estados em implementar o protocolo, sendo que a justiﬁcativa é a baixa incidência de desnutrição grave
de causa primária e a impossibilidade de produzir as formulas caseiras F75 e F100 prescritas pelo
material.
A CGAN monitora o percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade,
amplamente utilizada para o acompanhamento do crescimento infantil e que reﬂete as condições
gerais de saúde da criança. Observa-se no primeiro ano de monitoramento deste indicador (2008),
que o resultado nacional foi de 4,7%, correspondente a uma queda de 1,5 ponto percentual em relação ao ano anterior (6,2%). No ano de 2010, houve redução de 0,2%, passando de 4,8% em 2009
para 4,6%.
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De acordo com os resultados e metas apresentados no Quadro 2, veriﬁca-se que doze estados
não alcançaram os valores pactuados para 2010: Acre, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Maranhão,
Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins, portanto, atenção deve
ser dada, visto que estes resultados podem representar melhoria do registro ou mesmo, aumento da
prevalência real de baixo peso neste público. Na ﬁgura 4 é possível observar a prevalência atual de
baixo peso para idade, para cada estado, comparado à média nacional, sendo possível observar piores
resultados naqueles pertencentes às regiões Norte e Nordeste do país.
Quadro 2 – Metas pactuadas e resultados obtidos no Pacto pela Vida para o indicador “percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade”, por unidade federada
e Brasil, 2008-2010.
UF Residência

Meta_08

Resultado_08

Meta _09

Resultado _09

Meta _10

Resultado _10

Acre

9,7

9,6

9,7

6,8

5,9

6,9

Alagoas

8,3

6,5

8,3

5,1

5,5

4,8

Amapá

9,6

8,1

9,6

7,4

4,4

5,7

Amazonas

10,0

8,8

10,0

8,7

8,7

8,5

Bahia

7,6

8,2

7,6

5,2

4,4

4,9

Ceará

8,3

4,9

8,3

5,0

4,4

4,2

Distrito Federal

6,1

6,2

6,1

4,2

4,0

5,3

Espírito Santo

4,9

3,0

4,9

3,2

3,0

3,0

Goiás

5,5

1,3

5,5

4,3

4,4

4,3

Maranhão

11,1

10,1

11,1

9,3

6,0

8,9

Mato Grosso

5,7

5,8

5,7

4,2

4,0

3,7

Mato Grosso do Sul

6,6

6,5

6,6

3,2

4,5

3,6

Minas Gerais

5,8

5,1

5,8

4,2

4,0

4,3

Pará

12,3

8,5

12,3

8,9

8,0

8,1

Paraíba

6,8

3,3

6,8

3,2

3,3

3,2

Paraná

4,8

4,0

4,8

3,0

3,5

2,7

Quadro 2 continuação– Metas pactuadas e resultados obtidos no Pacto pela Vida para o indicador “percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade”, por unidade
federada e Brasil, 2008-2010.
UF Residência

Meta_08

Resultado_08

Meta _09

Resultado _09

Meta _10

Resultado _10

Pernambuco

6,9

5,2

6,9

4,4

4,0

4,2

Piauí

9,7

10,2

9,7

5,2

6,1

6,2
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Rio de Janeiro

5,3

4,2

5,3

3,9

3,6

3,7

Rio Grande do
Norte

7,5

1,5

7,5

4,7

4,4

3,9

Rio Grande do
Sul

4,2

2,8

4,2

2,9

3,0

2,7

Rondônia

5,6

5,1

5,6

3,5

3,5

3,7

Roraima

8,7

8,7

8,7

5,6

5,4

5,7

Santa Catarina

5,8

5,7

5,8

3,8*

5,0

3,6

São Paulo

3,0

2,7

3,0

3,0

3,6

2,8

Sergipe

8,4

7,3

8,4

4,4

4,4

4,4

Tocantins

8,0

5,5

8,0

5,3

4,8

5,7

Brasil

4,7

4,8

4,6

Figura 4 – Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade nos estados e Distrito Federal comparada com a média nacional. Brasil, 2010.
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE/DATASUS/SISVAN
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6.2

SURTO DE BÉRIBERI

Em 2007, foi um instituído um Grupo de Trabalho Interministerial pelo Decreto de 16 de fevereiro de 2007 e a sua composição deﬁnida pela Portaria GM/MS nº 446 de 26 de fevereiro de 2007,
cuja ﬁnalidade foi planejar e coordenar a implementação de medidas frente ao surto de beribéri, no
sudoeste do Maranhão, sob a coordenação do Ministério da Saúde. Este grupo teve suas atividades
encerradas em junho de 2007.
Apesar das várias atividades realizadas pelos ministérios integrantes deste GTI os casos prosseguiram a ocorrer com a notiﬁcação de 506 de janeiro a outubro/2007, segundo a SVS. As ações
desenvolvidas pelos ministérios integrantes do GTI foram norteadas e pactuadas pelo Protocolo de
Intenções ﬁrmado entre as três esferas de governo. Dentre as ações executadas pela CGAN e em
parceria com outras instituições, ao longo de 2007, destacam-se:
t Finalização do Relatório Final do Grupo de Trabalho Interministerial frente ao surto de beribéri na
região sudoeste do Estado do Maranhão (agosto/07);
t Participação das reuniões do GTI e de outras, ocorridas após a ﬁnalização deste grupo;
t Participação no Seminário Regional, realizado em abril, sob a responsabilidade do MDA e MDS
com o objetivo de deﬁnir e planejar as ações voltadas à diversiﬁcação da produção e desenvolvimento rural sustentável;
t Participação de capacitação sobre de serviço de saúde para diagnóstico e tratamento do beribéri
destinada aos proﬁssionais dos municípios da região acometida;
t Participação em dezembro de reunião com pesquisadores japoneses na temática do beribéri associada à presença de contaminação do arroz com parcerias da SVS e ANVISA;
t Compra e distribuição de vitamina B1. O volume de 10.372.680 comprimidos de cloridrato de
tiamina (300 mg) foi entregue a 31 municípios, com a ﬁnalidade de suplementar a população
identiﬁcada como de áreas de risco durante seis meses com uma dose diária, totalizando o valor
da compra de R$ 1.655.479,72.
t Fomento e apoio técnico na ampliação do registro de informações de crianças e gestantes e início
do registro de adultos (população acima de 10 anos) no Sisvan, começando pelas famílias com
casos notiﬁcados;
t Capacitações aos proﬁssionais de saúde com o objetivo de fomentar a ampliação do registro no
Sisvan;
t Envio de material técnico e o início da doação de balanças para os 26 municípios da região
(municípios acometidos em 2006) - sendo dez balanças para a Secretaria Municipal de Saúde de
Imperatriz e uma para cada um dos 25 municípios onde houve casos de deﬁciência de B1;
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t Elaboração e fomento a aplicação de Questionário de Freqüência Alimentar – QFA pelas Equipes
de Saúde da Família: cujo objetivo é caracterizar a alimentação habitual da pessoa a ser entrevistada nos últimos três meses;
t Realização de Oﬁcina técnica em fevereiro, no município de Imperatriz – MA sobre a organização
da Atenção Básica para providências do controle de beribéri no estado, além do reforço das ações
de alimentação e nutrição com destaque às ações de vigilância alimentar e nutricional;
t Acompanhamento das atividades do Grupo de Trabalho Permanente para a implementação das
ações e desenvolvimento social sediado em Imperatriz – MA;
t Apoio a pesquisas sobre a situação de saúde e hábito alimentar da região;
t Elaboração e gravação de 12 spots de rádio em parceria com a Rádio Câmara sobre a temática,
os quais foram disponibilizados para os municípios;
t Distribuição de folder de orientação de como evitar a deﬁciência da vitamina B1 e Manual para
os Agentes Comunitários de Saúde – Alimentação e Nutrição para as famílias do PBF.
Em 2008 e 2009, as ações focaram-se, sobretudo: (i) na participação no Grupo Técnico para
controle e prevenção do Beribéri no Maranhão e demais estados da Amazônia Legal; (ii) na elaboração do Protocolo de Assistência e Vigilância Epidemiológica; e (iii) na supervisão e acompanhamento
do trabalho desenvolvido pela a consultoria técnica de alimentação e nutrição na região do Maranhão.
Por ﬁm, no ano de 2010, com vistas a promover a organização dos serviços de saúde e suprir
futuras demandas assistenciais e ambulatoriais referentes ao beribéri, a Secretaria de Atenção à Saúde, por meio da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição e da Coordenação Geral de Coordenação de Gestão da Atenção Básica (SAS), realizou uma série de reuniões técnicas com representantes
da SVS, da antiga FUNASA, e de especialistas para a elaboração de três ações voltadas à Prevenção,
controle e monitoramento do Beribéri. São elas:
t Desenvolvimento do sistema de monitoramento;
t Elaboração de minuta de Portaria, que institui e regulamenta no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) as Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle do Beribéri e com o objetivo de
organizar uma linha de cuidados para prevenção e controle do Beribéri de forma compartilhada
entre o Ministério da Saúde e as Secretariais Estaduais e Municipais de Saúde;
t Elaboração do guia de consulta, destinado aos proﬁssionais de saúde de toda a rede de atenção
do SUS e de seu subsistema de Atenção á Saúde indígena, em especial àqueles que atuam na
atenção básica, vigilância epidemiológica e que permanecem em contato direto com as populações sob risco, e destaca de forma clara os aspectos relativos ao diagnóstico, tratamento, segui-
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mento dos casos e vigilância. Este enfoque visa à adoção das medidas de detecção, prevenção e
controle em tempo hábil e oportuno.

6.3

PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A

O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A é um programa do Ministério da
Saúde, com apoio dos Estados, que busca reduzir e erradicar a deﬁciência nutricional de vitamina A
em crianças de 6 a 59 meses de idade e puérperas (mulheres no pós – parto imediato, antes da alta
hospitalar).
O programa consiste na suplementação proﬁlática com megadoses de vitamina A na dosagem de 100.000 UI para crianças de 6 a 11 meses de idade e com a dose de 200.000 UI para crianças
de 12 a 59 meses de idade e puérperas residentes em todos os estados do Nordeste, Vale do Jequitinhonha e Mucuri em Minas Gerais e Vale do Ribeira em São Paulo, que são áreas consideradas de
risco.
Desde 2005 a CGAN repassa anualmente recursos ﬁnanceiros para o laboratório oﬁcial Farmanguinhos/Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ /RJ por meio de Portarias para a produção e distribuição dos insumos. Este laboratório produz anualmente, o quantitativo solicitado no Termo de Referência elaborado pela CGAN que o envia ao Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério
da Saúde, responsável pela tramitação da documentação junto ao Laboratório Farmanguinhos.
Em 2007, com a parceria da FUNASA, foi realizada a implantação do programa nos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas – DSEI da região Nordeste e Minas Gerais. O programa já existia nos
estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, com a diferença de contemplar somente as
crianças de 6 a 59 meses de idade.
O acompanhamento do programa é realizado pelo sistema de gerenciamento (www.saude.
gov.br/nutricao) que trabalha com uma lógica de meta e quantitativo de suplementos distribuídos
pelo município, e como a tendência é a individualização do acompanhamento, a CGAN em 2008 iniciou a elaboração de um novo sistema com esta proposta. No ano de 2009 foi elaborado o desenho
do projeto piloto para o sistema individualizado do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Este projeto piloto foi testado nos estados de Minas Gerais, Paraíba e Alagoas, com a duração
de 4 (quatro) meses.
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Em todos os anos foram realizadas ações de acompanhamento, dentre elas:
t Análise das coberturas por município;
t Envio de oﬁcio para todos os municípios com cobertura corrigida;
t Envio de oﬁcio para os municípios com dados considerados alterados e com cobertura “zero”.
Os resultados alcançados com o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A estão demonstrados na Figura 5.

Figura 5 – Evolução do percentual de cobertura de crianças e puérperas suplementadas com vitamina A.
Fonte: sistema de gerenciamento do programa (www.saude.gov.br/nutricao)

Em 2010, o programa foi implantado nos estados da Amazônia Legal, especiﬁcamente nos
municípios pertencentes ao Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil dos estados de Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
No estado de Roraima, o programa foi estendido para as crianças indígenas do DSEI leste e
Yanomami, em função da Mortalidade Infantil Indígena inﬂuenciar na MI estadual.
A meta de cobertura para esses municípios será a mesma da região Nordeste, assim o programa contemplará 100% das crianças de 6 a 11 meses de idade, 60% das crianças de 12 a 59 meses e
60% das mulheres no pós parto imediato – puérperas.

43

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição

44

6.4

PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO FERRO

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro consiste na suplementação proﬁlática com
sulfato ferroso para todas as crianças de 6 meses a 18 meses de idade, gestantes a partir das 20ª
semana e mulheres até o 3º mês pós-parto ou pós-aborto. Os suplementos de ferro são distribuídos
gratuitamente às unidades de saúde que conformam a rede do SUS em todos os municípios brasileiros, de acordo com o número de crianças e mulheres que atendam o perﬁl de sujeitos do programa.
Desde a implantação do programa, a CGAN repassa anualmente recursos ﬁnanceiros para o laboratório oﬁcial Farmanguinhos/Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ /RJ por meio de Portarias para a
produção e distribuição dos insumos.
Instituído em 2005, por meio da Portaria GM nº 730 de 13 de maio de 2005, a CGAN observou
em 2007 e 2008 uma limitação para a execução do Programa, que trata da capacidade de produção
de insumos por Farmanguinhos para atender 100% da população alvo. Soma-se a isso, o subﬁnanciamento do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, cujo orçamento atual não permite atender
a esta meta, como pode ser observado Na Figura 06, abaixo. Assim, a CGAN estabeleceu uma meta de
30% para os municípios com mais de 20 mil habitantes e 100% da população alvo para os municípios
com até 20 mil habitantes.

Figura 6 – Evolução do Recurso Financeiro destinado ao PNSF, em milhões de Reais.
Fonte: Termos de Referência da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição
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6.4.1 Sobre a operacionalização do programa
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Ainda em 2007, ocorreram problemas operacionais (atraso na produção dos insumos por
Farmanguinhos e contratempos de contrato com transportadoras) que culminaram na interrupção
total da entrega dos suplementos para todo o Brasil durante dois meses. A falta de suplementos teve
como conseqüência a baixa cobertura em todos os municípios brasileiros, mantendo uma cobertura
de apenas 8% de crianças.
Em 2008 e 2009 o programa foi estendido para a população indígena. Em parceria com a FUNASA, foi realizado estudo piloto em 5 (cinco) Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). No ano
seguinte, em 2009, a distribuição dos suplementos foi realizada para todas as crianças e gestantes e
mulheres no pós-parto indígenas. Destacam-se como encaminhamentos importantes neste ano: (i) a
solicitação ao Departamento de Ciência e tecnologia – DECIT/ SCTIE, de estudo de revisão sistemática
referente a posologia do suplemento sulfato ferroso na prevenção da anemia em crianças; (ii) elaboração do Informe da Atenção Básica nº 46; maio/junho de 2008, intitulado “Anemia por deﬁciência
de ferro: questão de saúde pública”; e (iii) Elaboração dos marcadores dietéticos para identiﬁcação
de risco para anemia e excesso de peso em crianças. Ainda, no ano de 2009, foram realizadas 2 reuniões regionais e uma reunião nacional para discussão dos dados de anemia observados na Pesquisa
Nacional de Demograﬁa e Saúde (PNDS) 2006.
Por ﬁm, no ano de 2010, a CGAN realizou a atualização das metas no sistema de informação,
conseguiu que Farmanguinhos alterasse o frasco do xarope de sulfato ferroso e iniciou uma discussão
interna ao Ministério da Saúde para a distribuição de solução em gotas.
Em que se pesem as diﬁculdades abaixo relatadas, o programa desde meados de 2005 não
havia sido lançado, então houve a necessidade de reavaliar as metas de cobertura de crianças, gestantes e mulheres no pós-parto e não ultrapassaram de 30%, conforme o Quadro 3.
Quadro 3 - Portarias de repasse ﬁnanceiro ao laboratório
PT/SE Nº

% da população assistida

Ano de distribuição

% de execução da portaria

195/2004

10%

Iniciou em 2005

100%

10%

Iniciou 2005 e ﬁnalizou em
2007

100%

30%

Iniciou em 2007 e ﬁnalizou
em 2008

100%

104/2005
327/2006
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539/2007

Crianças: 30%
Gestantes: 30%

Iniciou em 2008 e ﬁnalizou
em 2010

100%

430/2008

Crianças: 20%
Gestantes: 15,5%

Iniciou em 2010 - vigente

27%

62/2009

Crianças: 20%
Gestantes: 20%

Previsto para 2011

0%

2010
Até o momento não foi publicada

Crianças: 20%
Gestantes: 20%

Previsto para 2011 e 2012

0%

Fonte: Termo de Referência e Departamento de Assistência Farmacêutica

Com relação à meta, em 2010, houve uma alteração para todos os municípios pertencentes
ao Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil, o destaque foi o envio de suplementos para atender
uma cobertura de 100% da população de crianças, gestantes e mulheres no pós-parto residentes nos
municípios abaixo de 100.000 mil habitantes e para os municípios acima de 100.000 mil habitantes,
será enviado para 60% da população.
Com o novo corte da população para os municípios pertencentes ao PRMI, o PNSF passará a
suplementar 764.000 crianças (antes 311.700) e 341.240 gestantes (antes 110.204).
A Figura 7 demonstra a quantidade de suplementos adquiridos e as quantidades de crianças
suplementadas em milhões de 2005 a 2007.

Figura 7 – Evolução do quantitativo de crianças entre 6 e 18 meses de idades suplementadas no PNSF
Fonte: Termos de Referência – PNSF e sistema de gerenciamento CGAN
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6.4.2 Problemas Operacionais observados
O Programa vem enfrentando várias interrupções no processo de dispensação dos insumos,
envio de suplementos com a validade inferior a 1 ano e contratempos com transportadoras, que
culminaram na interrupção parcial e total da entrega dos suplementos para todo o Brasil, levando à
conseqüência da baixa cobertura em todos os municípios brasileiros. Observa-se ainda:
t Excesso de estoque;
t Não aceitação do xarope em função do sabor;
t Relato, por parte das Secretarias Estaduais de Saúde, de baixa adesão dos pediatras por divergência quanto à dosagem e à freqüência da suplementação;
t Envio de suplementos com a validade < que 1 ano (comp. sultato ferroso);
t Módulo de gerenciamento: o acompanhamento é realizado com a inserção do número de gestantes ao invés do número de comprimidos. A inserção do número de comprimidos gera dados
irreais de cobertura;
t Uso dos insumos pela farmácia básica para outros ﬁns;
t Os proﬁssionais de saúde não compreendem o motivo da suplementação;
t Atraso na entrega do 2º semestre/2010.

6.4.3 Grupo Técnico para revisão do PNSF
No ano de 2007 foi constituído um Grupo Técnico para revisão do programa, com objetivo de
discutir a eﬁcácia da dosagem e a quantidade de ferro ingerido pelas crianças, assim como discutir
quais seriam as melhores estratégias para reduzir a anemia no Brasil. Esse grupo é constituído pelas
seguintes instituições: Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, Departamento de Atenção
Básica/MS, Saúde da Mulher e da Criança/MS, Cecan – Sudeste e Nordeste II, Fundação Faculdade
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre - FFFCMPA, Universidade Federal de Pelotas - UFPel,
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP, Associação
Brasileira de Nutrição - ASBRAN, Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP. Paralelamente,
dando continuidade às ações pactuadas entre governo, sociedade civil e setor privado para reduzir
a anemia por deﬁciência de ferro no Brasil, foi feito um encaminhamento na Câmara Setorial de
Alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa - para reforçar a necessidade do
monitoramento da fortiﬁcação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico.
Esse Grupo Técnico reúne-se anualmente desde então para discutir os rumos do Programa
Nacional de Suplementação de Ferro, tendo realizado as seguintes recomendações:
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t Reduzir a dosagem de ácido fólico para gestantes para 600 mcg/dia;
t Não houve consenso do grupo sobre a conduta terapêutica para as crianças; Contudo há uma
forte tendência de alterar a recomendação de semanal para diária com 12,5 mg;
t Alguns membros do Grupo Técnico acreditam que o MS deveria aguardar uma melhor estruturação do PNSF no Brasil como um todo para propor alterações;
t Construção de matriz para sistematizar estudos com suplementação diária X semanal;
t Priorizar a educação alimentar e nutricional na atenção básica;
t Avaliar o custo do PNSF com ferro quelado, na dosagem de 1-2mg/kg/dia;
t Realizar o Termo de referência para pesquisa com multivitamínico;
t Suspender o ácido fólico destinado a gestante pelo PNSF.
Destacam-se, ainda, outras ações executadas como:
t Ofício para todos os estados (coordenação de AN e AB) com dados da PNDS e necessidade da
efetiva implementação do programa; (repassado aos municípios);
t Envio das planilhas de distribuição de suplementos para as coordenações estaduais;
t Análise das coberturas por município;
t Envio de ofício para todos os municípios com a cobertura;
t Envio de ofício para os municípios com dados considerados “alterados” e com cobertura “zero”;
t Ofício para todos os estados (coordenação de AN e AB) para esclarecer sobre a não obrigatoriedade da prescrição médica;
t Proposta de atualização do sistema de gerenciamento, para a tendência da individualização dos
dados
t Discussão dosagem/freqüência e produto para crianças;
O acompanhamento do programa é realizado pelo sistema de gerenciamento (www.saude.
gov.br/nutricao) que trabalha com uma lógica de meta e quantitativo de suplementos distribuídos
pelo município.
A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição vem envidando esforços para implementar
o Programa, sempre enfatizando a importância da prevenção da anemia na população brasileira com
sucessivas revisões no planejamento do PNSF, contudo, a diﬁculdade operacional de Farmanguinhos
é evidente desde sua implantação.
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6.5 PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DOS DISTÚRBIOS
POR DEFICIÊNCIA DO IODO (PRÓ-IODO)
No Brasil, os Distúrbios por Deﬁciência de Iodo – DDI - foram detectados como problema
de saúde pública na década de 50, quando cerca de 20% da população apresentava bócio. Com o
propósito de reduzir essas altas prevalências, o governo federal adotou a iodação universal do sal.
Após cerca de 5 décadas de intervenção, pode-se veriﬁcar uma signiﬁcativa e gradativa redução nas
prevalências de bócio, estando o Brasil atualmente entre os países que eliminaram virtualmente os
DDI (20,7% em 1955; 14,1% em 1974; 1,3% em 1994; e 1,4% em 2000).
Apesar do considerável avanço do controle dos DDI no Brasil, haja vista que a prevalência
atual de bócio no Brasil é de 1,4%, ainda há a necessidade de aperfeiçoamento das ações de prevenção e controle, uma vez que o constante monitoramento da deﬁciência de iodo constitui peça
fundamental para evitar a reincidência deste problema.
Por este motivo, o Ministério da Saúde, em parceria com os demais membros da Comissão Interinstitucional para Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deﬁciência de Iodo - CIPCDDI (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, Organização Pan-Americana de Saúde - Opas, indústria salineira, governo, sociedade civil e universidades), vêm trabalhando nos últimos anos no sentido de aperfeiçoar a execução de ações estabelecidas
para prevenção e controle dos DDI.
Em 2005, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional para Prevenção e Controle dos
Distúrbios por Deﬁciência de Iodo - Pró-Iodo, por meio da portaria GM nº 2.362, de 1° de dezembro,
com o propósito de organizar as seguintes linhas de ação destinadas à eliminação virtual dos DDI:
monitoramento do teor de iodo do sal para consumo humano; monitoramento da iodação do sal na
saúde da população; atualização dos parâmetros legais dos teores de iodo do sal destinado ao consumo humano; e implementação contínua de estratégias de informação, educação, comunicação e
mobilização social. A execução destas ações do Pró-Iodo é acompanhada anualmente pela CIPCDDI
(Portaria do MS nº 520, de 06 de abril de 2005).
O monitoramento do teor de iodo do sal para consumo humano, realizado no âmbito das
indústrias produtoras, vem sendo gerenciado pela Anvisa desde 1999. Esse monitoramento é um
dos principais procedimentos do Programa Nacional de Inspeção em Indústrias Beneﬁciadoras de
sal. O propósito é garantir a adição de iodo dentro dos padrões estabelecidos pelas Boas Práticas de
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Fabricação (BPF) e pela Resolução – RDC nº 130 da Anvisa, de 26 de maio de 2003. Segundo essa
resolução, todo sal destinado ao consumo humano deve apresentar a faixa de iodo no valor de 20
a 60 ppm. O monitoramento do teor de iodo no sal nas indústrias é um dos destaques da inspeção
sanitária das indústrias, sendo primordial para garantir a efetividade e a sustentabilidade do PróIodo. Os resultados do monitoramento sistemático do sal mostram uma tendência de adequação do
produto à legislação que estabelece os teores de iodo a serem adicionados ao sal. Em 2009, 99% dos
estabelecimentos ﬁscalizados apresentavam sal em acordo com a legislação.
Para monitorar o impacto da iodação do sal na saúde da população, o Ministério da Saúde
investiu na execução de uma pesquisa sobre o tema. A Pesquisa Nacional de Avaliação do Impacto
da Iodação do Sal – PNAISAL, desenvolvida desde 2008, terá seus resultados divulgados em 2011. A
expectativa é que esses resultados propiciem a adequação da faixa de iodação do sal consumido no
Brasil.
Desde 2007, a comissão tem discutido sistematicamente sobre a necessidade de revisão do
teor de iodo no sal consumido no Brasil. De acordo com o Conselho Internacional para Controle dos
Distúrbios por Deﬁciência de Iodo - ICCIDD (2006), na América Latina cinco países apresentam dados
de iodúria acima do limite preconizado. Nestes, o Brasil ocupa o terceiro lugar (dados de Thyromobil,
2000). Com base nos dados da atual pesquisa, o governo brasileiro terá condições de determinar a
nova faixa de iodação do sal consumido no país, considerando os dados mais atuais da nutrição de
iodo na população. Cabe ressaltar que a nutrição de iodo de uma população é determinada pela associação entre quantidade do sal ingerido e teor de iodo contido na urina.
Além do monitoramento, o governo brasileiro elaborou e distribuiu materiais educativos e
informativos para agentes comunitários de saúde e para proﬁssionais de saúde de todo o Sistema
Único de Saúde. Elaborou também uma série de spots sobre o tema para serem veiculados em rádios
de todo país. Paralelamente, divulgou os avanços na prevenção e controle dos DDI no país para a
comunidade internacional, por meio da 35ª edição da revista SCN News do Comitê de Nutrição da
ONU, e para proﬁssionais de saúde e a população em geral, por meio da primeira edição do Boletim
Carências Nutricionais, disponível para acesso no site da CGAN: www.saude.gov.br/nutricao.

6.6

FORTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS

O Ministério da Saúde, visando à redução da prevalência de anemia por deﬁciência de ferro,
estabeleceu em maio de 1999, o Compromisso Social para Redução da Anemia por Deﬁciência de
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Ferro no Brasil. O Compromisso tem por signatários instituições governamentais, associações da indústria de alimentos, movimentos de defesa do consumidor, movimentos pela segurança alimentar
e nutricional, instituições acadêmicas e de pesquisa, sociedades cientíﬁcas e organismos internacionais, de forma a se estabelecer ações efetivas na redução da anemia por deﬁciência de ferro. O propósito do Compromisso foi estabelecer as bases e os mecanismos entre as partes, a ﬁm de promover
ampla mobilização nacional, em prol da redução da anemia por deﬁciência de ferro por intermédio
da promoção da alimentação saudável, da orientação do consumidor para a diversiﬁcação de dieta a
baixo custo, da distribuição de suplementos na rede de saúde para grupos populacionais especíﬁcos
e fortiﬁcação de parte da produção brasileira das farinhas de trigo e milho.
No ano de 2002 a Resolução RDC nº 344, de 13 de dezembro de 2002, emitida pela Anvisa, determinou a adição obrigatória de 4,2mg de ferro e de 150 μg de ácido fólico nas farinhas de
trigo e milho, cujo prazo para as indústrias se adequarem foi até 17 de junho de 2004. Ou seja, a
partir dessa data todas as farinhas de trigo e milho comercializadas no território nacional, isto é, as
pré-embaladas na ausência do cliente e prontas para oferta ao consumidor, as destinadas ao uso industrial, incluindo as de paniﬁcação e as farinhas adicionadas nas pré-mistruras. Ressalta-se que as
farinhas de trigo e milho foram escolhidas para a fortiﬁcação, pois atendem a todos os requisitos exigidos: alimentos consumidos pela maioria da população; pequena variação do consumo por pessoa;
não ocorrem alterações em suas características organolépticas (sabor, cheiro e de aceitabilidade do
produto); nutrientes biodisponíveis no alimento; e os processos de fortiﬁcação são economicamente
viáveis. Podem ser utilizados os seguintes compostos: sulfato ferroso desidratado (seco); fumarato
ferroso; ferro reduzido – 325 mesh Tyler; ferro eletrolítico – 325 mesh Tyler; EDTA de ferro e sódio
(NaFeEDTA) e ferro bisglicina quelato. Outros compostos podem ser utilizados desde que atendam, no
mínimo, o mesmo nível de biodisponibilidade destes citados.
No ano de 2007 foram divulgados os primeiros resultados da Pesquisa realizada pela UFPel
sobre efetividade da fortiﬁcação das farinhas de trigo e milho sobre a anemia em escolares. Estudo
de série temporal em crianças de zero a cinco anos de idade, em Pelotas (RS), entre maio e junho
de 2004, anteriormente à obrigatoriedade de fortiﬁcação das farinhas e após 12 e 24 meses da
implantação da medida (2005 e 2006) não observaram nenhum efeito da fortiﬁcação nos níveis de
hemoglobina das crianças estudadas e as prevalências de anemia observadas na primeira, segunda
e terceira fase do estudo foram 30,2%, 41,5% e 37,1%, respectivamente, o que, segundo os autores,
pode ser parcialmente explicado pelo consumo insuﬁciente de farinhas e/ou pela baixa biodisponibilidade do ferro adicionado. Além disso, enfatizam a ausência de monitoramento da fortiﬁcação das
farinhas.
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Em 2009 foi instituída, por meio da portaria ministerial 1809 de 11 de agosto de 2009, a
Comissão Interinstitucional para Implementação, Acompanhamento e Monitoramento das Ações de
Fortiﬁcação de Farinhas de Trigo e de Milho e Subprodutos e dá outras providências. No dia 11 de
novembro de 2009, foi realizada a primeira reunião dessa comissão, momento em que ﬁcou evidente
a necessidade da criação de um sistema de monitoramento da fortiﬁcação.
No ano de 2009 iniciou-se uma discussão acerca de uma nova estratégia para a prevenção da
anemia. A nova proposta consiste na fortiﬁcação caseira (home ou fortiﬁcation) ou uso de múltiplos
micronutrientes em pó (PMNs). A fortiﬁcação usa sachês que contêm uma mistura de vitaminas e
minerais na forma de pó que são facilmente acrescentados e misturados às preparações alimentares.
Nos saches, o ferro (na forma de fumarato ferroso) é encapsulado em uma camada de lipídio para
prevenir a sua interação com a comida, ou a modiﬁcação da textura dos alimentos. Outros micronutrientes essenciais são adicionados.
Para incorporação da fortiﬁcação caseira como estratégia no rol de programas, do Ministério
da Saúde, se faz necessário a condução de um estudo multicêntrico para avaliação da efetividade,
adesão e aceitação da estratégia no país, bem como avaliação da aceitação e adesão ao uso dos múltiplos micronutrientes pelas crianças e responsáveis. O público alvo de um programa que utilizará a
fortiﬁcação por múltiplos micronutrientes atenderá todas as crianças brasileiras menores de 2 anos
(n: 6.082.950). A intervenção prevê que as crianças recebam 60 sachês aos : 6 meses, 12 meses e
18 meses. Os 60 sachês deverão ser administrados num esquema ﬂexível, num período mínimo de
2 meses e no máximo de 4 meses. Considerando a diversidade do nosso país, e tendo em vista o
compromisso ético-político de construção coletiva, participativa e de democratizar o conhecimento,
deﬁniu-se que a melhor estratégia para avaliação da proposta de fortiﬁcação por múltiplos micronutrientes em pó seria por meio da execução de um Estudo Multicêntrico. Dessa forma, o Ministério
da Saúde selecionou seis centros de pesquisa para condução do estudo.
O estudo multicêntrico será conduzido na cidade do Rio de Janeiro (Região Sudeste), em Pernambuco (Região Nordeste), em Porto Alegre (Região Sul), em Rio Branco (Região Norte), em Brasília
e Goiânia (Região Centro-Oeste). Serão realizados 6 ensaios de campo randomizados, sendo que todos os centros seguirão o mesmo desenho de estudo. Totalizando, aproximadamente 2.200 crianças.
A previsão de início do estudo é segundo semestre de 2011.
Com o intuito de aprimorar o plano nacional de combate às carências nutricionais, participou-se em maio de 2010, do Taller para la promoción del uso de micronutrientes múltiples em polvo
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para mejorar la calidad de los alimentos complementários para El niño pequeño em Latinoamérica y
el Caribe, evento promovido pelo CDC e Unicef.

7

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Além de acompanhar as reuniões da Comissão Intergestores Tripartite e do Conselho Nacional de Saúde, a CGAN participa das reuniões da Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição
(CIAN/CNS) e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea).
Ainda, nesses últimos 4 anos, a CGAN participou da Comissão Especial “Alimentação Adequada” do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República.

7.1

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

A contribuição da CGAN nas reuniões da CIAN, Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição do
Conselho Nacional de Saúde, oportunizou um amplo debate da implementação da Política Nacional
de Alimentação e Nutrição. Destacam-se os seguintes encaminhamentos realizados pela CIAN ao
pleno do Conselho Nacional de Saúde como apoio à Política Nacional de Alimentação e Nutrição e
que resultaram na publicação de:
t
3FTPMVÎÍP$/4O EFEFKVOIPEF RVFBQSPWBBSFFTUSVUVSBÎÍPEB$PNJTTÍP
Intersetorial DE Alimentação e Nutrição – CIAN,
t
3FTPMVÎÍP$/4O EFEFNBSÎPEF RVFTPMJDJUBRVFP.JOJTUÏSJPEB4BÞEFQSPvidencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, a elaboração do protocolo clínico e tratamento da Doença
Celíaca para apresentação e aprovação do Conselho Nacional de Saúde em sua 185ª Reunião Ordinária,
t
3FTPMVÎÍP$/4O EFEFEF[FNCSPEF RVFBQSPWBBTEJSFUSJ[FTQBSBBQSPNPÎÍP
da alimentação saudável com impacto na reversão da epidemia de obesidade e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis,
t
3FDPNFOEBÎÍP$/4O EFEFKVMIPEF RVFSFDPNFOEBBP.JOJTUSPEB4BÞEFB
complementação de recursos, no valor de R$ 150.262.485,58 (cento e cinqüenta milhões, duzentos
e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos) para a ação
“8735 - Alimentação e Nutrição para a Saúde” do Programa “1214 – Atenção Básica em Saúde”.
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Além disso, destaca-se que no ano de 2010 o Conselho Nacional de Saúde promoveu o Seminário
Nacional de Alimentação e Nutrição no SUS – PNAN 10 anos, que teve por objetivo realizar uma
avaliação da implementação da Política em seus 10 anos e apresentar propostas que pudessem representar avanços na intersetorialidade, na participação social e na conﬁguração e na organização
do SUS para a atenção nutricional em todas as suas esferas de gestão e níveis de atenção.

7.2 GRUPO DE TRABALHO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA
NO ÂMBITO DA ABRASCO
Com o objetivo de avaliar a pertinência e viabilizar a criação de um grupo de trabalho centrado na temática da Alimentação e Nutrição no âmbito da Associação Brasileira de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva (Abrasco), em 13 de julho de 2007, a CGAN organizou na cidade de Salvador/ BA,
no IV Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, a Oﬁcina “Direito Humano à
Alimentação e Nutrição – Perspectivas para o SUS”.
Nesta oﬁcina estiveram reunidos representantes de instituições de ensino e pesquisa, das
coordenações de alimentação e nutrição das três esferas de governo, do Conselho Nacional de Saúde,
do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). A idéia prosperou e uma comissão foi composta, reunindose mais três vezes com o objetivo de elaborar a proposta de criação do GT e submeter à aprovação
da Abrasco. O GT deﬁniu como missão “atuar como referência para a consecução dos objetivos da
Abrasco no campo da Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva”.
Entre os objetivos, encontram-se: contribuir para a construção de referenciais teóricos e
metodológicos que ampliem a compreensão da problemática alimentar e nutricional e orientem políticas e ações a ela dirigidas; propor e coordenar espaços de discussão que promovam o intercâmbio
e a disseminação de saberes relevantes para o campo;identiﬁcar temáticas prioritárias de pesquisa
e contribuir para o seu fomento;estimular a articulação entre centros de formação e programas de
pós-graduação que atuam no campo visando à qualiﬁcação de gestores e à formação de lideranças
acadêmicas;promover a interlocução entre os diferentes atores e segmentos envolvidos na formulação e implementação de políticas e ações;atuar estrategicamente visando inﬂuenciar o cenário
político na área da segurança alimentar e da saúde, e nas demais áreas que determinam as condições
de alimentação e nutrição da população; posicionar-se quanto a questões relevantes relacionadas à
alimentação e nutrição em saúde coletiva e representar a Abrasco em fóruns e em instâncias colegiadas pertinentes.
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O GT-ANSC é composto por pesquisadores com reconhecida atuação acadêmica, oriundos de
diferentes regiões do país e representativos das principais vertentes e abordagens teórico-metodológicas. Conﬁgura-se como um fórum de interlocução com os demais Grupos de Trabalho e Comissões
que constituem a Abrasco no que concerne à problemática alimentar e nutricional.
Desde sua instalação, a CGAN vem participando e apoiando as reuniões e discussões do GT,
cujas atividades nos últimos anos estão aqui destacadas:
1)

Apoio para a realização de um número especial da Revista Ciência e Saúde Coletiva voltado

a reﬂetir sobre o campo da Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva;
2)
Participação na Oﬁcina de aproximação entre os Centros Colaboradores de Alimentação e
Nutrição (CECAN, ligados ao Ministério da Saúde) e o GT- ANSC, realizada nos dias 3-4/6/2009, no
Rio de Janeiro, com vistas à construção de agenda de trabalho conjunta;
3)
Elaboração, circulação e encaminhamento de duas moções via Internet: uma referente à
regulamentação de propaganda de alimentos e outra referente ao status da Coordenação de Alimentação e Nutrição no contexto da reestruturação do Ministério da Saúde.A primeira circulou também
nos congressos de Epidemiologia e na II Mostra de Alimentação e Nutrição do SUS. A segunda circulou também nessa II Mostra. A primeira recebeu encaminhamento semelhante ao das outras moções
apresentadas no Congresso de Epidemiologia. A segunda foi encaminhada para o Ministério da Saúde, CONSEA, CONASS, CONASEMS e CNS;
4)
Participação de fórum que apoiou o Ministério da Saúde em seu posicionamento junto à
OMS no tocante à consulta pública sobre diretrizes para ações regulatórias dirigidas à publicidade de
alimentos, realizado em 16/06/2009;
5)
Participação em audiência pública da Anvisa na qual se discutiram as mudanças da proposta
de regulamentação dirigida à publicidade de alimentos no Brasil, realizada em 20/8/2009;
6)
Posicionamento sobre o veto do governo do Estado de São Paulo ao Projeto de Lei da Assembléia Legislativa que trata da regulamentação da venda de alimentos em cantinas escolares. Apoio
ao grupo de trabalho criado pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo para reformulação do
projeto de lei (em andamento).
7)
Organização de quatro atividades no IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, a ser realizado em ﬁm de outubro e início de novembro próximos: duas oﬁcinas (uma de acompanhamento da
elaboração do número temático da Revista Ciência e Saúde Coletiva e outra, realizada em parceria
com o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição da USP e a CGAN-MS, voltada à criação da
Rede de Nutrição em Saúde Pública Baseada em Evidências), uma plenária do GT ANSC e um painel
intitulado “Ações regulatórias do Estado, direito individual e saúde coletiva no contexto da contemporaneidade”.
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8)
Apoio à Abrasco para sediar o Congresso Mundial de Nutrição e Saúde Pública no Rio de
Janeiro em 2012.

8

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

8.1

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
O ano de 2007 foi marcado por uma série de esforços para o fortalecimento das ações de

promoção da alimentação saudável na atenção básica. Destaca-se neste ano:
t A realização da Oﬁcina sobre Promoção da Alimentação Saudável no nível local durante o En-

t

t
t

t

contro Nacional de Coordenadores de Alimentação e Nutrição - para desenho de estratégias de
ações coletivas locais.
A elaboração da proposta do manual da Promoção da Alimentação Saudável voltado para o gestor; do Glossário temático “Alimentação e Nutrição”; da série “10 passos da alimentação saudável” por fase do curso da vida e da versão de bolso do Guia Alimentar.
A disponibilização na web do diagnóstico das atividades educativas relacionadas à promoção da
alimentação saudável, realizadas pelos municípios brasileiros.
A criação da proposta do Fórum para o início da discussão do ícone brasileiro que traduzisse as
diretrizes alimentares oﬁciais para a população brasileira; da proposta de organização do site da
promoção da alimentação saudável; da revisão do Guia Alimentar da Criança menor de 2 anos
e do planejamento metodológico da revisão da publicação “Alimentos Regionais Brasileiros”,
com a realização da primeira oﬁcina de trabalho para testagem da metodologia piloto na Região
Centro-Oeste.
A participação na Oﬁcina sobre os guias alimentares da América Latina, no INCAP (Guatemala) para apresentação do Guia Brasileiro e discussão sobre os processos de implementação e
avaliação nos diferentes países e participação em audiências públicas no congresso nacional,
relacionadas à educação alimentar e nutricional e obesidade (Câmara dos Deputados – Deputada
Solange Almeida; Senado Federal - Senadora Kátia Abreu).

Em 2008 destaca-se a publicação de uma série de materiais de apoio aos proﬁssionais da
atenção básica. São eles: Manual Guia Prático do Cuidador - elaborado pela Área Técnica de Saúde
do Idoso, com a inserção de conteúdo sobre alimentação saudável para a pessoa idosa; o material
técnico Alimentação Saudável para a pessoa idosa – um manual para o proﬁssional de saúde, elaborado em parceria com a Universidade Federal de Viçosa; em parceria com o Departamento de
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Atenção Básica e Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, o Caderno de Atenção
Básica SAÚDE DA CRIANÇA: Nutrição Infantil Aleitamento Materno e Alimentação Complementar e
a contribuição na construção da Matriz de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica no enfoque
da promoção da alimentação saudável.
Ainda em 2008 foi iniciada a revisão dos Dez Passos para uma Alimentação Saudável – Guia
Alimentar para crianças menores de 2 anos; feita a apresentação e divulgação dos dados da Pesquisa
de Diagnóstico das Ações Educativas de Alimentação Saudável realizadas nos municípios brasileiros;
realizada consulta com especialistas sobre o manual da Promoção da Alimentação Saudável voltado
para o gestor; participação na Oﬁcina da Comissão Permanente de Direito Humano à Alimentação
Adequada do Consea com o objetivo de atualizar informações sobre a Estratégia Saúde da Família
no enfoque do Direito Humano à Alimentação Adequada, além da participação em congressos, seminários e outros eventos regionais e nacionais para divulgação das diretrizes do Ministério da Saúde
para a promoção da alimentação saudável.
Durante a realização da II Mostra de Alimentação e Nutrição no SUS, em novembro de 2008,
aconteceu o Encontro temático sobre Alimentação Complementar com o objetivo de elaborar um
plano de trabalho de integração e articulação nas esferas estaduais e municipais dos proﬁssionais
envolvidos com a Rede Amamenta Brasil e a Promoção da Alimentação Complementar e durante a
“III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família” foi organizada e executada a Oﬁcina Culinária para Agentes Comunitários da Estratégia Saúde da Família, em parceria com a Universidade de
Brasília.
Em 2009 destacam-se ações voltadas aos públicos criança, adolescente e pessoa idosa, com
a diagramação do cartaz “Alimentação saudável para pessoas com mais de 60 anos”; parceria com a
Área Técnica de Saúde do Adolescente com apoio técnico à elaboração do conteúdo de Nutrição do
Caderno de Atenção Básica – Saúde do Adolescente e da Caderneta de Saúde do Adolescente e acerca do tema “Alimentação Complementar” foi ﬁnalizado o “Caderno de Atenção Básica nº 23: Saúde
da Criança: Nutrição Infantil Aleitamento Materno e Alimentação Complementar”, elaborado em
parceria com o Departamento de Atenção Básica e Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento
Materno; realizada a revisão e reimpressão do álbum seriado “Dez passos para menores de 2 anos”,
em parceria com a Coordenação-Geral de Educação Infantil do Ministério da Educação e foram elaborados spots de rádio sobre a promoção da alimentação complementar saudável.
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Em parceria com a Coordenação de doenças e agravos não transmissíveis foi elaborado texto
sobre Promoção da Alimentação Saudável, publicado no “Painel de Indicadores do Sistema Único de
Saúde nº. 6 – Temático Promoção da Saúde”; realizada participação do processo de seleção dos projetos de promoção da saúde ﬁnanciados por edital, cujas temáticas referem-se aos eixos prioritários da
Política Nacional de Promoção da Saúde e realizado fomento das ações de promoção da alimentação
saudável nos eventos promovidos para os municípios que recebem ﬁnanciamento do Ministério da
Saúde para desenvolverem projetos de promoção da saúde.
O ano de 2010 foi marcado pela ﬁnalização e divulgação do material Dez passos para a Promoção da Alimentação Saudável para Gestantes, pela revisão do conteúdo técnico dos “Dez Passos
para a Promoção da Alimentação Saudável para crianças de 2 a 10 anos” e a elaboração do manual
de Planejamento local das ações de promoção da alimentação saudável a partir do Guia Alimentar
da População Brasileira.
Para construção do manual de planejamento local foi contratada uma especialista em pedagogia problematizadora e foram realizadas duas oﬁcinas com representantes estaduais, municipais
(incluído NASF) e centros colaboradores em alimentação e nutrição para ﬁnalização do material. Este
material tem como objetivo apoiar o planejamento local em saúde das equipes de atenção primária,
no que diz respeito às ações de alimentação e nutrição, com foco na promoção da alimentação saudável, buscando introduzir o tema e apontar caminhos para a inserção e qualiﬁcação dessas ações.
O material é orientado pelas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira e pretende envolver na discussão do planejamento gestores e proﬁssionais de saúde e representantes das
comunidades.
Também foi desenvolvido, ainda em fase de proposição, um Plano Nacional de Redução da
Obesidade, que tem por objetivo a prevenção, o controle, e o tratamento do excesso de peso, sobrepeso e obesidade. O Plano visa regulamentar e colocar em ação as proposições apontadas na Portaria
nº 1.569 de 28 de junho de 2007 e contempla 8 eixos de ações:
t Gestão do Plano nacional de redução da obesidade
t Aumento da oferta de alimentos saudáveis
t Organização da atenção primária à saúde
t Estratégias de informação e comunicação
t Estratégias voltadas ao ambiente
t Medidas de controle e regulação de alimentos
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t Taxação e subsídios de alimentos
t Parcerias com empresas para a promoção de ambientes ativos

8.2 ESTRATÉGIA NACIONAL PARA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL
A Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) foi desenhada
para fortalecer as ações de apoio e promoção à alimentação complementar saudável no Sistema
Único de Saúde. Pretende incentivar a orientação alimentar para crianças menores de dois anos
como atividade de rotina nos serviços de saúde, contemplando a formação de hábitos alimentares
saudáveis desde a infância, com a introdução da alimentação complementar em tempo oportuno e
de qualidade, respeitando a identidade cultural e alimentar das diversas regiões brasileiras.
A ENPACS está inserida no contexto da Política Nacional de Promoção da Saúde, que tem
como eixo estratégico a Promoção da Alimentação Saudável, e, entre suas ações prioritárias, busca
reforçar a implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, cujas diretrizes fundamentam-se no direito humano à alimentação adequada e na segurança alimentar e nutricional.
No ano de 2008 e primeiro semestre de 2009 a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição em parceria com Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN) e OPAS
elaboraram uma proposta de oﬁcina de formações de tutores. Assim, para garantir o alcance e a
efetividade da proposta, formou-se um núcleo operacional de facilitadores capacitados pela (IBFAN
Brasil) e a CGAN. Esse núcleo operacional capacitou uma rede de tutores estaduais, em quase todas
as Unidades da Federação (não participaram desta etapa os estados do RJ, ES, SE e RO), que são responsáveis por multiplicar as oﬁcinas nos estados, nos municípios e por consequência nas Unidades
Básicas de Saúde de seus municípios.
A rede de multiplicadores formados nos estados tem a responsabilidade de replicar a estratégia no âmbito dos municípios e de suas unidades básicas de saúde. Nos anos de 2009 e 2010 a CGAN
aportou recursos para capacitação de tutores nacionais e estaduais, por meio da realização de Carta
Acordo com a IBFAN Brasil. Para os anos de 2011 e 2012 uma nova carta acordo será realizada com
o intuito de realizar mais 40 oﬁcinas. Os Estados e municípios podem utilizar recursos do Fundo de
Alimentação e Nutrição (FAN) para a implementação da ENPACS em nível local.

59

Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição

60

O conteúdo da oﬁcina abrange os seguintes tópicos: Apresentação da Estratégia Nacional
para Alimentação Complementar Saudável; A Educação Permanente em Saúde e a Educação Problematizadora no processo educativo em alimentação complementar saudável; Habilidades de comunicação; Dez passos para uma alimentação saudável (Guia Alimentar para menores de dois anos);
Proteção da alimentação saudável na infância: o exemplo da Norma Brasileira de Comercialização
de Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira Infância (NBCAL); Demonstração do preparo de
refeições para crianças; Discussão e reﬂexão de como implementar ações de promoção, proteção e
apoio para a prática da alimentação saudável de crianças menores de 2 anos; Roda de conversa sobre
o tema nas Unidades de Atenção à Saúde (atividade prática) com todos proﬁssionais das Unidades e
avaliação da oﬁcina.
As oﬁcinas estaduais tiveram como objetivo habilitar tutores em alimentação complementar,
por meio da educação crítico reﬂexiva, capacitando-os para a multiplicação de novos tutores e para
a realização de oﬁcinas em unidades de saúde. As oﬁcinas, com carga horária de 24 horas, seguiram
a programação de trabalho proposta pela ENPACS e foram aprimoradas a partir das sugestões dos
componentes do núcleo operacional e dos tutores estaduais.
Entre outubro de 2009 e dezembro de 2010 foram realizadas 29 oﬁcinas nos estados de
Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Piauí, Mato Grosso, Amazonas, Acre,
Roraima, Paraná, Bahia, Santa Catarina, Tocantins, Paraíba, Rio de Janeiro, Pará, Jundiaí (São Paulo),
Rio Grande do Norte, Amapá, Rio Grande do Sul e Maranhão. Devido a diﬁculdades das Secretarias
Estaduais de Saúde, principalmente no que se refere à liberação de recursos e ou impossibilidade de
participação do coordenador de alimentação e nutrição estadual na oﬁcina de formação do núcleo
operacional, os seguintes estados ainda não conseguiram iniciar o processo de implementação da
ENPACS: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Sergipe. Contudo, alguns
já planejaram a primeira oﬁcina de formação de tutor para o início de 2011.
Assim, aproveitando o interesse e disponibilidade, alguns estados realizaram duas oﬁcinas:
Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pará, Pernambuco e uma oﬁcina no município de
Jundiaí - SP. Somando-se todas as oﬁcinas realizadas entre 2009 e 2010, temos habilitados 746
tutores em 290 municípios, sendo aproximadamente 40% prioritários na redução da mortalidade
infantil.
A atividade prática da oﬁcina de formação dos tutores estaduais prevê uma roda de conversa
sobre alimentação complementar com proﬁssionais de unidades de saúde. Assim, foram capacitados
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3210 trabalhadores de saúde, dentre eles médicos, nutricionistas, enfermeiros, odontólogos, agentes
comunitários de saúde, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos de higiene dental, auxiliares
administrativos e auxiliares de serviços gerais. Ressalta-se que 30% são agentes comunitários de
saúde. Foram envolvidas nas rodas de conversas, aproximadamente, 162 unidades de saúde, de 26
localidades.
Quadro 4 - Quantidade de tutores formados por estado entre 2009 e 2010.
2009

2010

Estado

Nº de tutores formados

Estado

Nº de tutores formados

Alagoas

18

Acre

25

Amazonas

20

Alagoas

18

Ceará

23

Amapá

21

Distrito Federal

25

Amazonas

14

Mato Grosso

17

Bahia

73

Minas Gerais

37

Ceará

21

Pará

17

Maranhão

20

Pernambuco

28

Mato Grosso

27

Piauí

22

Pará

27

São Paulo

66

Paraíba

27

Paraná

24

Pernambuco

21

Rio de Janeiro

22

Rio Grande do Norte

18

Rio Grande do Sul

26

Roraima

20

Santa Catarina

22

São Paulo

26

Tocantins

21

TOTAL

273

473

Quadro 5 – Consolidado do número de tutores formados nos estados, segundo categoria proﬁssional na ENPACS entre 2009 e 2010.
Categoria(**)

Número

Porcentagem

Nutricionistas

397

60,1%

Enfermeiros

162

24,5%

Médicos

24

3.6%

Assistentes Sociais

15

2,3%

Gestores e administradores públicos

08

1,2%
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(*) Técnicos de enfermagem

08

1.2%

Fisioterapeutas

06

0,9%

Psicólogos

05

0,7%

Odontólogos

05

0,7%

Professores universitários

05

0,6%

Pedagogos

04

0,6%

(*) Estagiários de nutrição
(*) Auxiliares administrativos

03

03

0,4%

0,4%
Fonoaudiólogo
(*) Técnicos ambientais
(*) Técnicos de assistência cultural e
educacional
Farmacêuticos
(*) Técnicos em saúde

02

02
02
02
01

0,3%

Biomédico
Terapeuta ocupacional
(*) Educador físico
(*) Geógrafo
(*) Técnico de nutrição
(*) Técnico de higiene bucal
(*) Tecnólogo agroindustrial

01

01
01
01
01
01
01

0,1%

(*) Nota-se que alguns tutores são de nível médio ou de outras áreas. Apesar de ser um número pequeno, ressalta-se a
importância da seleção rigorosa de proﬁssionais para participarem das oﬁcinas de formação de tutores, considerando
que o investimento precisa ter retorno na forma da multiplicação das informações nos municípios. (**) O número de
proﬁssionais/categoria capacitados no estado do Maranhão, não foi contabilizado nesta tabela, pois os dados não
foram remetidos à CGAN.

Além das oﬁcinas programadas, a ENPACS fez parte da programação do XXI Congresso Brasileiro de Nutrição realizado em maio de 2010 e do XI Encontro Nacional de Aleitamento Materno
e I Encontro Nacional de Alimentação Complementar realizado em junho de 2010. No Congresso
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Brasileiro de Nutrição a CGAN participou da mesa redonda: Estratégias para combate à deﬁciência
de micronutrientes, com a palestra: Apresentação de síntese/balanço/ avaliação das estratégias para
o combate às deﬁciências nutricionais por micronutrientes (ferro, vitamina A e iodo). Conduziu uma
oﬁcina de duração de 4 horas intitulada: Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar
Saudável. No Encontro Nacional de Aleitamento Materno e no Encontro Nacional de Alimentação
Complementar foi realizada a primeira reunião de monitoramento do processo de implementação da
ENPACS, que contou com a participação de membros da IBFAN, Coordenações Estaduais de Alimentação e Nutrição e CGAN. O objetivo dessa reunião foi avaliar a implementação da ENPACS sob a
ótica dos tutores da IBFAN. A segunda reunião, foi realizada em Brasília em setembro de 2010, contou com a participação dos coordenadores estaduais e teve como ﬁnalidade veriﬁcar a execução das
oﬁcinas previstas e outras agendadas e, além disso, avaliar a qualidade e aplicabilidade dos materiais
utilizados, bem como os pontos positivos e negativos na implementação da ENPACS, na opinião dos
coordenadores estaduais.
Com vistas a apoiar a implementação da ENPACS, foram elaborados os seguintes materiais:
O caderno do tutor é um manual operacional da ENPACS que norteia a organização e a condução da oﬁcina de formação dos tutores. Ele discorre sobre a importância da alimentação complementar saudável, metodologia da ENPACS, responsabilidades das diferentes esferas de gestão para a
implementação da estratégia, referencial teórico sobre a metodologia crítico-reﬂexiva, orientações
sobre o papel e o perﬁl do tutor, orientação sobre a organização da oﬁcina, metodologia de cada
atividade, bem como todos os instrumentos, teste de conhecimento e formulários necessários para a
realização da oﬁcina.
Livreto: Dez Passos para uma alimentação saudável para crianças brasileiras menores de
dois anos. Esse livreto tem como objetivo apresentar os Dez Passos para a Alimentação Saudável de
crianças menores de 2 anos, auxiliando as famílias brasileiras quanto às escolhas alimentares saudáveis, higiene, preparo adequado dos alimentos e explicar dúvidas mais comuns sobre a alimentação
no dia a dia das crianças.
Livreto: Preparações Regionais para Criança de 6 a 24 meses: Esse livreto tem como objetivo apresentar aos proﬁssionais de saúde, aos pais, familiares e cuidadores das crianças de seis meses
a dois anos preparações que possam ser oferecidas no almoço ou jantar, que sejam saudáveis, com
preços acessíveis, saborosas, que utilizem e respeitem a identidade cultural e alimentar do Brasil, e,
especialmente, contribuam para a promoção da saúde.
Guia: Dez passos para uma alimentação saudável: Guia Alimentar para crianças menores
de dois anos: O objetivo deste guia é fornecer orientações técnicas, auxiliando os proﬁssionais de
saúde na orientação das mães e cuidadores quanto à alimentação complementar saudável das crianças brasileiras menores de 2 anos. Espera-se que seja utilizada como instrumento de capacitação e
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orientação aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a permanente consulta nas ações
de saúde. É importante salientar que os tutores estaduais e facilitadores nacionais em alimentação
complementar contribuíram para revisão e aprimoramento do texto do Guia alimentar para menores
de dois anos, reforçando a importância das oﬁcinas para o aprimoramento dos materiais de apoio.

8.3

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS ESCOLAS
As ações intersetoriais e transdiciplinares fundamentadas a partir da articulação entre as

políticas de educação e saúde, envolvendo ainda a participação da sociedade civil, partem do pressuposto da necessidade da efetivação do ambiente escolar como promotor de saúde, dada a sua
potencialidade, como ambiente coletivo, de produzir saúde para toda a comunidade escolar.
No campo da alimentação e nutrição, importante progresso foi dado no ano de 2006, com a
publicação da Portaria Interministerial nº 1.010, publicado em conjunto pelos Ministérios da Saúde
e da Educação, e que instituiu as diretrizes de alimentação saudável no ambiente escolar, nas redes
pública e privada, em âmbito nacional.
Especiﬁcamente em relação à produção de materiais de apoio à implementação desta Portaria, no ano de 2007 foram ﬁnalizados os cadernos/manuais para orientação de professores e demais
envolvidos no processo de educação nutricional nas escolas e o relatório de experiências municipais
e estaduais de regulamentação da venda de alimentos em escolas no Brasil. Ainda, foi elaborado
manual para gestores para implementação da Portaria Interministerial nº 1.010, que instituiu os eixos
prioritários para a promoção da alimentação saudável nas escolas.
Neste ano, ainda foi elaborado e distribuído o “Relatório da oﬁcina de promoção da alimentação saudável nas escolas”, realizada em Dezembro de 2006, para subsidiar as ações de articulação
saúde e escola, com tiragem de 1000 exemplares. Ainda em relação à produção de materiais, destaca-se a elaboração de livro de atividades sobre segurança alimentar e nutricional para escolares,
em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), dos cartazes
“Alimentação saudável na escola é um direito humano”, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e “Dez passos para a Promoção da Alimentação Saudável nas
Escolas”.
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Em relação à participação da área para fomento do tema, neste mesmo ano ocorreu a representação da área na Câmara Interministerial de Educação e Saúde nas Escolas (CIESE), instituída pela
Portaria MS/MEC nº 749/2005, e no Grupo de Trabalho para implementação do Programa Educação
e Saúde nas Escolas, instituído pela Portaria MS/MEC nº 16/2007, cujo objetivo foi a implementação
da Ação Estratégica Nacional de Saúde na Escola (AENSE). O ano de 2007 foi marcado também pela
participação da Fase Piloto da Iniciativa Escolas Amigas da Nutrição (IEAN), proposta pela Organização Mundial da Saúde, com publicação do relatório ﬁnal.
Com o lançamento, em Dezembro de 2007, do Programa Saúde na Escola (PSE), por meio do
Decreto Presidencial nº 6.286, novas perspectivas se delinearam para o fortalecimento das ações de
alimentação e nutrição no ambiente escolar. Em 2008, a CGAN participou do Grupo de Trabalho para
deﬁnição dos objetivos, diretrizes e ﬁnanciamento da implementação do Programa, além de apoiar
eventos estaduais e municipais sobre promoção da alimentação saudável nas escolas. Com o objetivo
de apoiar os proﬁssionais de saúde e de educação na abordagem desta temática no nível municipal,
foi elaborado, diagramado e impresso naquele mesmo ano o “Manual operacional para proﬁssionais
da saúde e da educação sobre promoção da alimentação saudável nas escolas”. Outro material reimpresso foi o álbum seriado “O que é vida saudável?”. Ambas as publicações foram destinadas para
distribuição aos municípios participantes do PSE, com tiragem de 28 mil exemplares cada. Foi, também, ﬁnalizada a “Revista da Alimentação Saudável e Adequada: um direito de todas as crianças”,
em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
No ano de 2009, em relação ao PSE, houve divulgação dos materiais sobre nutrição; participação na CIESE para deﬁnição dos objetivos, diretrizes e ﬁnanciamento do Programa; deﬁnição dos
indicadores para o monitoramento das ações de promoção da alimentação saudável realizada no
PSE; apoio a oﬁcinas regionais e nacionais, em conjunto com o Ministério da Educação e outras áreas
técnicas do Ministério da Saúde; e elaboração do conteúdo técnico sobre nutrição do “Caderno de
Atenção Básica nº 24 – Programa Saúde na Escola”. Outra ação deste ano, além daquelas referentes
ao PSE, foi a retomada da parceria com a Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep).
O ano de 2010 foi marcado pela produção de novos materiais técnicos. Foram diagramados e aguardam impressão os seguintes materiais: “Manual do Aluno”, “Manual dos donos de cantinas escolares”
e o relatório “Regulamentação da comercialização de alimentos em escolas no Brasil: experiências
municipais e estaduais”. Ainda, foi elaborado o conteúdo sobre alimentação saudável para a cartilha
sobre o componente de educação e promoção no PSE.
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Neste ano, foi realizada a 1ª Mostra Nacional do Programa Saúde na Escola, da qual a CGAN
contribui com o processo de seleção de trabalhos orais e em pôster. No decorrer da Mostra, ocorrida
em Junho, foram organizadas a oﬁcina “Alimentação e Nutrição no espaço escolar: uma atuação
intersetorial”, em conjunto com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e as mesas redondas
“Cantinas Escolares: um espaço para formação de hábitos alimentares saudáveis” e “Espaço escolar:
comunicação e consumo”. Outro evento importante foi o V Encontro Nacional de Alimentação Escolar, com realização da oﬁcina “Ações de educação alimentar e nutricional no contexto da saúde”, em
parceria com o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição da Região Sul – UFRGS.
Na consolidação da parceria entre o PNAE e a CGAN, deu-se início aos trâmites para o estabelecimento de termo de cooperação entre Ministério da Saúde e o Fundo Nacional para Desenvolvimento
da Educação, com o propósito de fortalecimento das ações de implementação da Portaria Interministerial nº 1.010/2006.

8.4

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

Em 2006, os Ministérios do Trabalho e Emprego, Saúde, Previdência Social e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicaram a Portaria Interministerial nº 66, alterando os parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador, mais compatíveis com a oferta de uma
alimentação saudável, de acordo com o Guia Alimentar do MS. A obrigatoriedade da oferta de uma
porção de frutas diária e de uma porção de verduras ou legumes nas refeições principais constitui as
principais modiﬁcações e inclui se ainda as ações de educação alimentar e nutricional no ambiente
de trabalho, além da adequação da refeição ofertada a trabalhadores portadores de doenças relacionadas à alimentação e nutrição.
No ano de 2008, a CGAN participou do grupo de trabalho da bancada de governo para revisão
dos parâmetros nutricionais do PAT, em especial no que se refere à modalidade cestas de alimentos, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome e Conselho Federal de Nutricionistas. Ainda, acompanhou as reuniões da Comissão
Tripartite do PAT e se fez presente em eventos e reuniões regionais relacionados ao tema.
Em 2010, a proposta do grupo de trabalho da bancada governamental foi retirada de pauta,
e a CGAN permaneceu no acompanhamento das reuniões da Comissão Tripartite, no entanto deve-se
acompanhar esta agenda tendo em vista a necessidade de operar modiﬁcações importantes do PAT
com vistas à redução da obesidade junto aos trabalhadores beneﬁciados pelo programa.
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8.5 FÓRUM DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Em comemoração à Semana Mundial de Alimentação, a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde organizou o II Fórum de Educação Alimentar e Nutricional para promoção
da Saúde e Direito Humano à Alimentação Adequada. O evento, realizado no dia 14 de Outubro de
2008, teve como objetivo discutir as atuais práticas, métodos e técnicas de educação alimentar e nutricional como estratégia de promoção da alimentação saudável, saúde e constituição da cidadania
dos sujeitos, contribuindo para o seu empoderamento no cuidado com a própria saúde.
Participaram professores, alunos, representantes de sociedade cientíﬁca e civil, entidades de classe e
de órgãos públicos como Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Educação que contribuíram para a discussão das apresentações realizadas.
Foram deﬁnidas recomendações ao setor saúde e outras referentes a ações intersetoriais, visando o
alcance do objetivo do Fórum. Em relação ao setor saúde, recomendou-se a elaboração de Caderno
de Atenção Básica em Educação Alimentar e Nutricional (EAN); a capacitação de agentes comunitários de saúde em alimentação e nutrição e a sistematização das experiências em EAN.
Referentes às ações intersetoriais, o Fórum considerou a necessidade da formação de um grupo de
trabalho para discussão das práticas educativas em Alimentação e Nutrição; a deﬁnição de consensos e de linha editorial em EAN; levantamento da produção cientíﬁca; fomento a pesquisas, métodos
e tecnologias de EAN e o estabelecimento de parcerias com os meios de comunicação e os Núcleos
de Educação Integral do Ministério da Educação.

8.6

INCENTIVO AO CONSUMO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS (FLV)

O aumento do consumo de frutas, legumes e verduras está entre as prioridades da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN e da Promoção da Alimentação Saudável.
Entre os esforços empreendidos para aumentar o consumo de FLV destaca-se em 2007 o
apoio da CGAN à publicação do relatório ﬁnal do GT Alimentação Adequada e Saudável do Consea,
identiﬁcando os diversos aspectos estratégicos da construção da promoção da alimentação adequada e saudável no Brasil - tendo como foco o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras.
No ano de 2008 foi formado um grupo técnico (Associação Brasileira de Horticultura – ABH;
Universidade de São Paulo - USP; Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Esalq; Embrapa
Hortaliças; Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA;
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Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -MAPA; Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sesan do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS/OMS; Instituto Nacional do Câncer-INCA) para elaborar a proposta brasileira para a realização do 5º Congresso Pan-Americano de Frutas e Hortaliças, a qual foi apresentada durante o 4º Congresso realizado no
Chile.
A realização do 5º Congresso Pan-Americano de Incentivo ao Consumo de Frutas e Hortaliças
para a Promoção da Saúde, em 2009 contou com aproximadamente 550 participantes e representantes do Chile, Argentina, Bolívia, México e Venezuela. Teve como objetivo “Promover o debate sobre
as experiências dos países que buscam, por meio da articulação de políticas públicas, estimular o
consumo seguro, da produção sustentável e do abastecimento ampliado de frutas e hortaliças, sem
perder de vista a segurança alimentar e nutricional, a alimentação saudável e adequada e a promoção da saúde.”
O congresso coordenado pelo MS através da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição
contou com os seguintes parceiros: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério do
Meio Ambiente; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação; Instituto
Nacional do Câncer; Embrapa Hortaliças; Companhia Nacional de Abastecimento/CONAB; Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional/Consea; Organização Pan-Americana de Saúde/OPAS
e Associação Brasileira de Horticultura – ABH.
O ano de 2010 foi marcado pelos desdobramentos e articulações feitas pós congresso. Com
o Ministério do Meio Ambiente, foi ﬁrmada a parceria no Projeto “Conservação e Uso Sustentável da
Biodiversidade para Melhoria da Nutrição e do Bem Estar Humano”, que visa demonstrar a relação
entre a biodiversidade, a alimentação e a nutrição; o Ministério do Desenvolvimento Agrário passou
a compor a frente de ações prioritárias do Pacto de Redução da Mortalidade Infantil (PRMI), com o
reforço à agricultura familiar; a Embrapa Hortaliças propiciou a participação na reunião de cooperação técnica “Agrotóxicos em Hortaliças: situação e perspectivas para geração de conhecimento
e subsídios a políticas públicas no Brasil e, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
possibilitou a participação da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição na Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva de Hortaliças e no GT de promoção do consumo de frutas, legumes e verduras.
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8.7

ALIMENTOS REGIONAIS BRASILEIROS

No ano de 2007 teve início o processo de elaboração do planejamento metodológico da revisão da publicação “Alimentos Regionais Brasileiros”, em parceria com a Universidade de Brasília, e
realização da primeira oﬁcina de trabalho para testagem da metodologia piloto, realizada na Região
Centro-oeste, com apoio do Centro Colaborador da Universidade Federal de Goiás e das Coordenações Estaduais de Alimentação e Nutrição dessa região.
Em 2008 o processo foi iniciado nas outras regiões brasileiras, sendo realizadas duas oﬁcinas
de trabalho no formato de oﬁcina culinária nas regiões Norte e Sul e elaborado planejamento metodológico da realização das oﬁcinas culinárias nas regiões Nordeste e Sudeste.
Em todas as oﬁcinas foi feito um grande esforço para mobilização e sensibilização dos gestores regionais (estado e capital) e de representações regionais parceiras, que incluíram o Sistema S,
Conseas estaduais, ONGs e representantes dos Conselhos Regionais de Nutrição para a abordagem
da temática, a partir de participação nas oﬁcinas culinárias.
Ainda em 2008, com apoio do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional
da Universidade de Brasília foram ﬁnalizados folders sobre alimentos regionais, com cumprimento
das etapas de elaboração e testagem sensorial das papas infantis com ingredientes regionais.
Em 2009 houve a ﬁnalização do ciclo de oﬁcinas culinárias com a realização da proposta nas regiões
Nordeste e Sudeste. E, em 2010 foi feita a encomenda e entrega por especialistas da área do capítulo
inicial do livro que trata sobre “Alimentação, regionalidade e cultura no Brasil” e identiﬁcação de
outros parceiros para contribuir na elaboração da nova publicação.
Ainda sobre a temática de Alimentos Regionais Brasileiros, em 2010, os Ministérios da Saúde
e o do Desenvolvimento Social e Combate à Fome elaboraram uma publicação que aborda preparações regionais e práticas dietéticas para a redução de sódio, gorduras e açúcar; voltada aos Agentes
Comunitários de Saúde, para trabalharem com famílias titulares de direito do Programa Bolsa Família.
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9

APOIO A REGULAÇÃO DE ALIMENTOS

9.1

REGULAMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE DE ALIMENTOS

A regulamentação da publicidade de alimentos constitui medida de proteção para impedir
que os indivíduos e a coletividade ﬁquem expostos a situações que coloquem em risco a própria saúde, conﬁgurando-se, assim, como medida de proteção com vistas à promoção da saúde.
Em Novembro de 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a proposta de regulamentação da publicidade de alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas e trans e
sódio, no formato de Consulta Pública n.º 71/ 2006. A Agência constituiu grupo de trabalho em 2005
para apresentar proposições sobre o tema, o que culminou com a publicação de texto submetido à
consulta pública pela sociedade. Na ocasião da consulta pública foram recebidas 254 manifestações
ao regulamento. A audiência pública para apresentação das respostas a estas manifestações ocorreu
em agosto de 2009 e, em 15 de junho de 2010, o texto ﬁnal da proposta foi publicado pela Anvisa
(Resolução RDC nº 24/ 2010).
No decorrer deste período (2007-2010), a CGAN defendeu e apoiou publicamente a proposta
por meio de uma série de estratégias. Participou ativamente do GT que elaborou o texto submetido à
consulta pública e de audiências públicas no Senado sobre o tema. Realizou em 2007 videoconferência sobre a CP n.º71, junto com as coordenações estaduais, universidades e entidades afetas ao tema
(Asbran e CFN), para difusão e fortalecimento político da proposta.
No ano seguinte, considerando o mesmo propósito, a CGAN manteve sua participação em
eventos e reuniões regionais e nacionais relacionados ao tema, e apoiou os posicionamentos do Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 408, de 11 de Dezembro de 2008, que dispunha, dentre outras
questões, da aprovação da regulamentação das práticas de marketing de alimentos direcionadas ao
público infantil, estabelecendo critérios que permitam a informação correta à população, a identiﬁcação de alimentos saudáveis, o limite de horários para veiculação de peças publicitárias, a proibição
da oferta de brindes que possam induzir o consumo e o uso de frases de advertência sobre riscos de
consumo excessivo) e a moção em defesa da regulamentação da publicidade de alimentos, durante
o XVIII Congresso Mundial de Epidemiologia e VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia.
Em 2009, esta coordenação apoiou a realização da audiência pública sobre a Consulta Pública nº 71/ 2006, com levantamento de subsídios para a discussão e, participação em audiência

Relatório de Gestão 2010
pública no Senado sobre regulamentação da publicidade de alimentos. Neste ano, foi ainda planejada
e executada a Consulta Regional da Organização Mundial da Saúde, reunião com especialistas para
discussão coletiva e envio do posicionamento brasileiro à Organização acerca da regulamentação da
publicidade de alimentos ricos em açúcar, gorduras trans e saturadas e sal, voltada para o público
infantil.
Em 2010, houve a participação em novos eventos e reuniões nacionais e regionais em defesa da RDC nº 24/ 2010 e a CGAN prestou importante apoio ao lançamento da Frente em Defesa da
Regulação da Publicidade de Alimentos, durante seminário na Universidade de São Paulo promovido
pelo Instituto Brasileiro em Defesa do Consumidor (Idec) e Instituto Alana.

9.2 MEDIDAS PARA MELHORIA DO PERFIL NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS
PROCESSADOS
A garantia da qualidade nutricional dos alimentos processados disponíveis para consumo no
país constitui um dos propósitos e uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição.
A melhoria da qualidade dos alimentos é uma das ações previstas também no Programa Mais
Saúde (2008-2013), cujo objetivo foi assim deﬁnido: “Implementar Plano de Ação para a redução dos
teores de sódio, gorduras e açúcares nos alimentos processados”, como forma de prevenir e controlar
o aumento crescente da obesidade no Brasil.
Diante disso, o Ministério da Saúde participou nos anos de 2007 e 2008, dos Workshops
“América Livre de gorduras trans”, coordenados pela Organização Pan-americana de Saúde. Em 2007,
foi elaborada pela CGAN a proposta de monitoramento de alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas e trans e sódio, em parceria com a Anvisa. Outra ação em interface com a Agência incluiu
a coordenação e organização da reunião do grupo de trabalho de processamento de alimentos e
qualidade de vida no âmbito da Câmara Setorial de Alimentos (Anvisa).
No ﬁnal de 2007, foi instituído pela Portaria nº 3.092, o Grupo Técnico (GT) com o objetivo de discutir e propor ações para a melhoria da oferta dos produtos alimentícios e promoção da
alimentação saudável e a criação de marcos legais que reduzam estes nutrientes nos alimentos
processados, numa parceria entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias de
Alimentos (ABIA). A constituição do GT esteve em consonância com o Acordo de Cooperação Técnica
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ﬁrmado entre as duas instâncias, em novembro do mesmo ano, cujo objeto foi a reunião de esforços
para programar ações e fomentar estilos de vida saudáveis, que inclui uma alimentação saudável e
equilibrada e nutricionalmente adequada.
Em 2007, a CGAN participou ainda da Comissão Interministerial para o desenvolvimento do setor de
serviços de alimentação fora do lar, coordenada pelo Ministério do Turismo, a ﬁm de discutir a proposta de inclusão da rotulagem nutricional nos alimentos fornecidos em restaurantes.
Em decorrência da parceria ﬁrmada com o setor produtivo de alimentos, no ano de 2008 foi
deﬁnida, planejada e realizada chamada pública aos associados quanto às melhorias nutricionais
empregadas em alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas e trans e sódio, em parceria com a
ABIA. Participação de reunião no Gabinete do Ministro com a referida Associação, para deﬁnição de
estratégias de melhoria do perﬁl nutricional dos alimentos, com foco na discussão da redução do teor
de açúcar, sódio e gorduras saturadas e trans dos alimentos processados (com base na Portaria que
criou o GT e no Acordo de Cooperação técnica ﬁrmado entre as partes). Foi feito, ainda, acompanhamento da proposta de monitoramento dos alimentos e participou-se de eventos e reuniões nacionais
relacionados ao tema.
Em 2009, ocorreram os Workshops “Redução do consumo de sal nas Américas” e os trabalhos
da Força Tarefa Regional para a Redução do Consumo de Sal nas Américas, coordenados pela Organização Pan-americana de Saúde e realizados nas cidades de Miami e Washington, respectivamente. A
CGAN participou das discussões do painel de especialistas da Organização Pan-americana de Saúde
para a redução do consumo de sódio na América Latina, o que culminou com a coordenação e constituição de força tarefa nacional para discutir a redução do consumo de sódio no país.
Os dados da chamada pública aos associados da ABIA foram recebidos e analisados pela Coordenação neste mesmo ano, e a segunda edição de pesquisa de rotulagem foi conduzida em supermercados do Distrito Federal para levantamento do conteúdo nutricional os teores de sódio, gorduras
saturadas e trans e açúcares de alimentos industrializados alvos da proposta do plano de melhoria da
qualidade dos alimentos.
Em 2010, o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação ABIA ratiﬁcaram o compromisso conjunto de desenvolvimento, elaboração, comercialização e oferta
de alimentos mais saudáveis e acessíveis a população, entre outras ações. As metas do novo acordo
serão deﬁnidas como a atividade prioritária do Grupo Técnico nas próximas reuniões.
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Ainda em 2010, após 3 anos de discussão e pactuação com os demais países membros do
Mercosul, foi ﬁnalizada a norma sobre informação nutricional complementar, da qual a CGAN participou ativamente durante todo o período.
Neste ano, a Organização Pan-americana de Saúde organizou o Workshop sobre “Redução do
consumo de sal nas Américas”, que contou com a participação do Brasil, e teve como desdobramentos o planejamento, organização e execução do I Seminário para Redução do Consumo de Sódio nos
Alimentos Processados e do II Seminário para Redução do Consumo de Sódio no Brasil.

9.3

CODEX ALIMENTARIUS

O Codex Alimentarius, criado em 1961, é um fórum internacional de normalização sobre
alimentos. Caracteriza-se como um Programa Conjunto da Organização das Nações Unidas para
a Agricultura e a Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Suas normas têm
como ﬁnalidade proteger a saúde da população, assegurando práticas eqüitativas no comércio regional e internacional de alimentos, criando mecanismos internacionais dirigidos à remoção de barreiras
tarifárias, fomentando e coordenando todos os trabalhos que se realizam em normalização.
O Ministério da Saúde participa ativamente do Comitê Codex Alimentarius no Brasil (CCAB),
que tem a Anvisa à frente de sua coordenação, e tem representação nos Comitês de Rotulagem Nutricional (CCFL) e de Nutrição e Alimentos para Dietas Especiais (CCNFSDU).
Durante o período de 2007 a 2010, a CGAN manteve sua participação ativa nos referidos
Comitês. Em 2007, participou da 29ª reunião do Comitê do CCNFSDU, na qual foram discutidos os
seguintes temas: (i) Grupo de Trabalho Eletrônico sobre Alimentos Isentos de Glúten; (ii) Documento
de Análise de Risco para os trabalhos do CCNFSDU, coordenado pela delegação australiana; (iii) Documento de Deﬁnição e Métodos de Análise para Fibra Alimentar; (iv) Documento de Recomendações
sobre Base Cientíﬁca para Declarações de Propriedades de Saúde, coordenado pela França; (v) Documento sobre Valores de Referências de Nutrientes, coordenado pela Coréia.
Em 2008, a CGAN participou das reuniões preparatórias da delegação brasileira do CCNFSDU,
em parceria com a Anvisa, para discussão do Documento de Adição ou revisão dos Valores de Referências de Nutrientes para ﬁns de rotulagem de alimentos.
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Em 2009, o Ministério da Saúde se fez presente nas duas reuniões presenciais dos Comitês.
Na 31ª reunião do Comitê CCNFSDU, realizada na Alemanha, foram discutidos os seguintes temas (i)
Proposta de novo trabalho para emendar os princípios gerais do CODEX para adição de nutrientes essenciais nos alimentos; (ii) Proposta de novo trabalho com vistas a estabelecer norma para alimentos
elaborados à base de cereais para lactentes e crianças pequenas com déﬁcit ponderal; (iii) Proposta
de novo trabalho para revisar as diretrizes do Codex sobre preparados alimentícios complementares;
(iv) Documento sobre valores de referência de nutrientes para os nutrientes associados ao risco doenças não transmissíveis; (v) Revisão da Portaria SVS/ MS nº 977/98 - Fórmula infantil para lactentes
e fórmulas infantis de seguimento.
Em relação ao CCFL, a CGAN participou, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, da 37ª reunião do Comitê, realizada em Calgary, Canadá, na qual foram discutidos
os seguintes temas: (i) Proposta de Anteprojeto de Revisão das Diretrizes sobre Rotulagem Nutricional relacionada à Lista de Nutrientes que são Sempre Declarados; (ii) Documento de Discussão sobre
as Questões Relacionadas à Rotulagem Nutricional Obrigatória; (iii) Proposta de Critérios/Princípios
para a Legibilidade da Informação Nutricional; (iv) Diretrizes para produção, processamento e comercialização de alimentos orgânicos; (v) Proposta de Anteprojeto de Diretrizes para Rotulagem de
Alimentos e Ingredientes Alimentares Obtidos por meio de Certas Técnicas de Modiﬁcação Genética/
Engenharia Genética; (vi) Documento de discussão sobre a necessidade de emenda do padrão geral
para rotulagem de alimentos embalados em linha com as recomendações da OIML relacionadas à
declaração da quantidade de produto em embalagens; (vii) Documento de discussão sobre nomes
comuns padronizados modiﬁcados.
Em 2010, novos trabalhos foram propostos no âmbito dos Comitês. Participou-se da 32ª
reunião do Comitê do CCNFSDU, em parceria com a Anvisa e a Coordenação Codex Alimentarius no
Brasil (CCAB) realizada em Santiago, Chile. Nela, foram abordados os seguintes temas: (ii) Documento Anexo do Guia de Rotulagem Nutricional: princípios Gerais para estabelecimento de Valores de
Referência para Vitaminas e Minerais para a População em Geral; (ii) Proposta de Revisão dos Valores
de Referência para Nutrientes para ﬁns de Rotulagem Nutricional do Comitê Codex de Rotulagem
Nutricional; (iii) Proposta de revisão de Documento dos Princípios Gerais do Codex para adição dos
nutrientes essenciais aos alimentos; (iv) Proposta de Documento sobre Valores de Referência para
Nutrientes associados ao risco de doenças crônicas não-transmissíveis para a População em Geral;
(v) Discussão sobre a inclusão de um novo anexo sobre o Padrão para alimentos processados à base
de cereais infantis para baixo peso infantil na norma Codex.
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Neste mesmo ano, também houve representação do Ministério da Saúde durante a 38ª reunião do Comitê CCFL, realizada em Quebéc, Canadá, na qual foram discutidos os seguintes temas:
(i) Proposta de Anteprojeto de Revisão das Diretrizes sobre Rotulagem Nutricional Relacionada à
Lista de Nutrientes que são Sempre Declarados; (ii) Relatório do Grupo de Trabalho sobre sódio; (iii)
Documento de Discussão sobre as Questões Relacionadas à Rotulagem Nutricional Obrigatória; (iv)
Proposta de Critérios/Princípios para a Legibilidade da Informação Nutricional; (v) Diretrizes para
produção, processamento, rotulagem e comercialização de alimentos orgânicos; (vi) Rotulagem dos
alimentos e ingredientes alimentares obtidos por meio de certas técnicas de modiﬁcação genética/
engenharia genética.

9.4 OUTRAS PARCERIAS COM A ANVISA
Outra ação em parceria com a Agência realizada no ano de 2008 incluiu o acompanhamento
das repercussões nacionais e internacionais da publicação da CP n.º 71/ 2006 (Regulamento técnico
que se aplica à oferta, propaganda, publicidade, informação e a outras práticas correlatas cujo objeto
seja a divulgação ou promoção de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional).

10 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
10.1 ESTRATÉGIA MERCOSUL DE NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL
Em novembro de 2008, os Ministros de Saúde do MERCOSUL aprovaram o acordo MERCOSUL
Nº 17/08 destinado a implantar a “Estratégia MERCOSUL de Nutrição para a Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional”. Um grupo de trabalho foi constituído e após discussões sobre as políticas de
nutrição no contexto da segurança alimentar e nutricional nos países do MERCOSUL, foi ﬁnalizado
um documento que traduzia estratégia comum entre os países.
Desse modo, na reunião de Ministros de Saúde do MERCOSUL, realizada em 04 de dezembro
de 2009, foi aprovada a “Estratégia MERCOSUL de Nutrição para a Saúde e Segurança Alimentar e
Nutricional e o Plano de Ação de Curto prazo”.
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A Estratégia MERCOSUL de Nutrição para Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional tem
como eixos prioritários:
t O estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos;
t A garantia da segurança e da qualidade dos alimentos e serviços de alimentação e nutrição promovendo o trabalho setorial e intersetorial com as instâncias pertinentes;
t O monitoramento da situação alimentar e nutricional;
t A promoção de práticas alimentares saudáveis;
t A prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição;
t O desenvolvimento de linhas de estudo e pesquisa em alimentação e nutrição e
t A capacitação de recursos humanos para qualiﬁcar os sistemas nacionais de saúde.
O Plano de ação consiste na apresentação de um informe sobre a situação de alimentação
e nutrição e um Plano de Ação de Longo Prazo para o MERCOSUL. O Plano de Ação de Longo Prazo
foi aprovado pelo Comitê Gestor Coordenador Preparatória da XXIX Reunião de Ministros de Saúde,
realizada nos dias 10 e 11 de novembro de 2010, com a participação das Delegações da Argentina, do
Brasil, do Paraguai e do Uruguai, Estados Partes e Chile, como Estado Associado.
O Plano de Ação de Longo Prazo apresenta e, resumidamente, as seguintes prioridades estratégicas:
EIXO 1: Estímulo às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos
1. Trabalhar na melhoria da diversidade alimentar para os beneﬁciários de programas locais e universais
EIXO 2: Garantia da inocuidade e da qualidade nutricional dos alimentos
1. Propor o monitoramento e a revisão da rotulagem nutricional
2. Construir e/ou fortalecer o marco regulatório da publicidade e promoção comercial de alimentos
3. Incluir na agenda do SGT3 o tratamento da revisão da rotulagem nutricional obrigatória para
inclusão do açúcar, como medida importante no campo da educação alimentar e nutricional para o
consumo, no contexto do enfrentamento da epidemia de obesidade em todos os países do MERCOSUL
EIXO 3: Diagnóstico e vigilância alimentar e nutricional
1. Trabalhar o fortalecimento dos sistemas de vigilância alimentar e nutricional
2. Harmonização de instrumentos para avaliação nutricional de gestantes e gerar um instrumento
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para avaliação nutricional de gestantes adolescentes.
EIXO 4: Promoção da alimentação saudável e estilos de vida saudáveis
1. Institucionalizar o tema nos serviços de saúde e incluir na agenda das escolas e da assistência
social
2. Considerar estratégias de comunicação social como ferramenta para a promoção da alimentação
saudável
EIXO 5: Prevenção e Controle das carências por micronutrientes
1.
Apoiar o fortalecimento dos programas destinados ao monitoramento e à vigilância de alimentos enriquecidos
2.

Enfatizar a importância da suplementação de ferro para gestantes

EIXO 6: Prevenção e controle da má nutrição (por déﬁcit ou excesso) e das doenças crônicas associadas
à alimentação e nutrição
1. Reforçar a importância do aleitamento materno e da introdução da alimentação complementar
oportuna e saudável
2. Fortalecimento do pré-natal, com foco nas mulheres em situação de vulnerabilidade social e na
detecção precoce de riscos
3. Detecção e prevenção da obesidade em etapas precoces de desenvolvimento para evitar morbidades associadas

10.2 COOPERAÇÃO BRASIL - MOÇAMBIQUE
Em 2007, o Ministério da Saúde celebrou um Termo de Cooperação entre o Brasil e Moçambique, voltado às ações de alimentação e nutrição. As atividades foram desenvolvidas no decorrer de
2008, quando foram realizadas 2 visitas de delegações brasileiras a Moçambique. A primeira visita,
realizada entre 25 e 29 de fevereiro, teve por objetivo analisar o documento do acordo e redeﬁnir as
ações prioritárias a serem desenvolvidas no âmbito do Termo de Cooperação, realizar visitas técnicas
aos membros do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional – SETSAN e parceiros do
SETSAN, conhecer os programas de suplementação alimentar realizadas pelos Postos de Saúde em
Moçambique.
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A segunda visita foi realizada entre 18 e 26 de junho e teve por objetivo participar do II
Simpósio de Segurança Alimentar e Nutricional promovido pelo SETSAN, bem como promover oﬁcina
para “Planiﬁcação de ações de saúde e segurança alimentar e nutricional” no intuito de formular
estratégias para implementação das ações sob a responsabilidade do Ministério da Saúde (MISAU)
previstos no Plano de Ação de Segurança Alimentar e Nutricional de Moçambique, sendo que ao todo
foram capacitados 17 proﬁssionais do governo de Moçambique.
Por ﬁm um representante do Ministério da Saúde de Moçambique participou do I Seminário
Internacional de Nutrição na Atenção Primária que se realizou em Brasília entre os dias 9 e 11 de
novembro.

11

FORTALECIMENTO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Fortalecer a Rede de Alimentação e Nutrição representa o desenvolvimento de atividades
que envolvem cursos, encontros técnicos e oﬁcinas que propiciem a formação dos proﬁssionais e o
desenvolvimento de referenciais para a rede e o apoio direto aos estados e municípios por meio de
supervisões.

11.1 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Durante os últimos 4 (quatro) anos, a CGAN em parceria com a Fiocruz/Brasília, investiu em
um modelo de formação de gestores no país, a partir de uma visão estratégica de criação de espaços
de diálogo qualiﬁcado sobre a problemática alimentar e nutricional brasileira.
O entendimento é que o investimento nesta formação possibilite que os gestores formados
tenham a capacidade de compreender a rede de determinação causal da problemática nutricional,
bem como, responder de forma pertinente pela execução, acompanhamento e avaliação de programas e políticas públicas de alimentação e nutrição.
Neste sentido, foi desenvolvido um Curso de Especialização em Gestão de Políticas de Alimentação e Nutrição para gestores estaduais e municipais. Até o momento, foram realizadas duas
turmas do Curso (2007/2008 e 2008/2009), no formato presencial, que formou 79 proﬁssionais de
saúde que atuavam com políticas de alimentação e nutrição em nível nacional, estadual e municipal.
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Para a primeira turma, o formato do curso incluiu atividades presenciais, trabalhos de dispersão com a utilização de ferramentas de ensino à distância. Nas atividades presenciais, os alunos
vinham para Brasília durante uma semana por mês e participavam de atividades intensivas, em
geral, a semana era planejada com uma aula/conferencia de abertura, aulas expositivas e oﬁcinas
de trabalho. O componente de liderança foi desenvolvido por meio da participação do Grupo Rodas
da Lua e atividades de formação do ator. Ao ﬁnal do Curso, os 5 melhores projetos de intervenção
apresentados como trabalho de conclusão foram premiados na II Mostra de alimentação e nutrição,
organizada pela CGAN, no ﬁnal de 2008.
Os projetos premiados foram:
(1)
A construção de um conjunto sistemático de estratégias de comunicação e educação
que contribuam com o desenvolvimento de habilidades pessoais em alimentação saudável
(ALUNA: Ana Maria Cavalcante Lima (CGAN/Ministério da Saúde) e sua ORIENTADORA: Giane
Moliari Amaral Serra);
(2)
Organização das ações de alimentação e nutrição na atenção básica no município
de Teresina – PI. (ALUNA: Maria Edna Rodrigues de Lima (Secretaria Municipal de Saúde de
Terezina/ Piauí) e sua ORIENTADORA: Michele Lessa de Oliveira);
(3)
Implementação de Ações Integradas de Alimentação e Nutrição para a pessoa idosa
na atenção básica de saúde no Município de Teresina-PI (ALUNA: Maria Vânia Franscisca da
Paz (Secretaria Municipal de Saúde de Terezina/ Piauí) e sua ORIENTADORA: Elyne Montenegro Engstrom);
(4)
Implantação de um Programa municipal de prevenção e atenção à obesidade infantojuvenil na rede pública de Campinas (SP) (ALUNA: Cristina Aparecida Bueno Albuquerque
(Secretaria Municipal de Saúde de Campinas/ São Paulo) e sua ORIENTADORA: Elyne Montenegro Engstrom);
(5)
Proposta de diagnóstico da situação de segurança ou insegurança alimentar e nutricional em comunidade ribeirinha no Acre (ALUNA: Patrícia Azevedo Feitosa (Secretaria
Estadual de Saúde do Acre) e sua ORIENTADORA: Maria do Carmo Soares de Freitas).
Para a II Turma do Curso, o curso teve o mesmo formato da I turma, com atividades presenciais e trabalhos de dispersão, com ferramentas de ensino à distância, porém inovou numa metodologia crítico-reﬂexiva. O curso baseou-se na problematização que transita entre a prática e a teoria,
dialoga com o mundo real de modo efetivo.
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O aluno participante não é um mero receptor de informações conforme preconiza o modelo
tradicional de ensino. É o provocador de seu saber. Deste modo, utilizou-se variados recursos pedagógicos tais como: oﬁcinas, dinâmicas de grupo (corpo/movimento/sensações), seminários, grupos
de estudos, palestras, vídeo-aula, debates, micro-aula, dentre outros. Ainda no ano de 2009, a CGAN
também apostou num processo de formação mais profundo, apoiando a inclusão de nutricionistas
que atuam em política de alimentação e nutrição no Mestrado proﬁssional em Saúde Pública, numa
parceria com a Fiocruz.
O Ministério da Saúde contratualizou com a Fiocruz o desenvolvimento de mais duas turmas,
no formato à distância, com perspectiva de formar 1000 proﬁssionais nos próximos 3 anos.
Também como forma de promover a qualiﬁcação da Rede de Nutrição do SUS, referências técnicas
estaduais e municipais, a CGAN promoveu Encontros Nacionais da Rede em todos os anos, sendo que
se encontra atualmente em sua décima edição. O Encontro da Rede de Nutrição no SUS é realizado
desde 2000, com o objetivo de integrar, instrumentalizar, planejar e debater sobre as ações de alimentação e nutrição na atenção básica.
Por ﬁm houve a promoção de importantes eventos que apontam para o fortalecimento da
nutrição na atenção primária à saúde que são o I Seminário Internacional de Nutrição na Atenção
Primária e a II Mostra de Alimentação e Nutrição do SUS, ambos descritos na seção eventos realizados.

11.2 APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
No segundo semestre de 2009 foram realizadas duas reuniões de acompanhamento das ações
de alimentação e nutrição e utilização dos recursos do Fundo de Alimentação e Nutrição. Técnicos
da CGAN realizaram visitas técnicas aos Estados e Municípios que recebem recursos ﬁnanceiros do
Fundo de Alimentação e Nutrição (FAN). O objetivo das visitas foi de identiﬁcar a situação das ações
de alimentação e nutrição promovidas pela Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde, acompanhar a utilização dos recursos ﬁnanceiros federais recebidos por estes municípios destinados a estas
ações, bem como, propor soluções necessárias para melhoria da gestão dessas ações nos respectivos
municípios.
Além do apoio local, a CGAN promoveu encontros e reuniões para tratar de temas especíﬁcos
como o Programa Bolsa Família, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional e outros, com o obje-
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tivo de pactuar agendas especíﬁcas.
Como parte da qualiﬁcação desse acompanhamento, a CGAN realiza um acompanhamento
das ações de alimentação e nutrição planejadas pelos estados e municípios, beneﬁciados com os
repasses fundo a fundo, constantes nos Plano de Saúde.

11.3 REDE SOCIAL DE NUTRIÇÃO NO SUS - REDENUTRI
Em novembro de 2009 foi lançada a Rede de Nutrição no Sistema Único de Saúde. A rede
em questão é o fruto da reestruturação dos conceitos e objetivos da antiga REDENUTRI que era um
newsletter da Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição existente desde 2001. Ao
realizar uma análise a partir da perspectiva da gestão de políticas públicas, além dos objetivos da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição e consonância com os princípios do Sistema Único de
Saúde, avaliou-se que poderíamos fortalecer as estratégias de participação dos atores locais relacionados à implementação da Política a ﬁm de estimular o processo de reﬂexão das ações e fomentar a
formulação de novas estratégias e ações em nível nacional e local.
Com isso, em junho de 2009 iniciou-se reuniões em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde e Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de
Brasília para a reestruturação da rede no que se refere à sua formulação. Esse grupo de instituições
forma o comitê gestor da REDENUTRI. A missão da REDENUTRI é constituir espaço para problematização, formulação e troca de experiências relacionadas à implementação da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição e suas diretrizes.
Em agosto de 2009 deu início o processo de elaboração do Portal da REDENUTRI (http://nutricao.saude.gov.br/redenutri/) que tem o objetivo de congregar todas as informações e conhecimentos
produzidos pelos integrantes da rede, além de ser o espaço para o cadastro na Rede. Todo o projeto
do Portal foi elaborado pela Equipe de Informática da CGAN.
Destacamos as seguintes discussões e documento produzidos:
t Estratégias para a redução do consumo de sódio na população brasileira.
t Educação Alimentar e Nutricional.
t Enfrentamento da Epidemia da Obesidade.
t Como estão sendo realizadas as ações de alimentação e nutrição nos núcleos de apoio à saúde
da família?
t Qualidade e limitações da PNAN.
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t Como articular as ações de nutrição na atenção primária à saúde.
t Discussão sobre “Documento-base de subsídio do Seminário Estadual de Alimentação e Nutrição
no SUS”.
Em dezembro de 2010, 2.663 pessoas estavam cadastradas na REDENUTRI. São proﬁssionais que
respondem pela implementação das ações de nutrição previstas na PNAN nas três esferas de governo
no SUS. Há também a participação de professores e pesquisadores de universidades e proﬁssionais
que trabalham com alimentação escolar nos estados e municípios brasileiros.

11.4 CENTROS COLABORADORES EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
A instituição de uma rede colaborativa para apoiar as ações de alimentação e nutrição no
país constitui uma ação estratégica com vistas a fortalecer a cooperação técnica entre os centros
formadores, as instituições voltadas à prestação de serviços de saúde e o Ministério da Saúde.
Desde a publicação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição- PNAN, em 1999, o
Ministério da Saúde tem trabalhado em diversas atividades em parceria com instituições públicas
buscando:
t Assessoramento no estabelecimento de diretrizes e programas que aperfeiçoem as ações relativas à PNAN
t Realização de pesquisas e estudos estratégicos que visem subsidiar as tomadas de decisão política e programas de alimentação e nutrição em saúde
t Desenvolvimento de atividades relacionadas à formação de recursos humanos para a efetivação
da PNAN.
Nesse sentido, desde o ano de 2003, o Ministério da Saúde tem apoiado atividades relativas
aos objetivos anteriormente mencionados, com Universidades Federais e Fiocruz, por meio de convênios, com investimento total na ordem de R$ 10.081.909,29 (dez milhões e oitenta e um mil e
novecentos e nove reais e vinte e nove centavos) nos últimos 7 anos.
Ao longo desses 10 anos de implementação da PNAN, o Ministério da Saúde consolidou importantes parcerias institucionais no campo da alimentação e nutrição. O edital lançado em parceria
com o CNPq em 2007/2008 demonstrou a potencialidade possível de formação dessa rede colaborativa quando houveram 299 propostas submetidas das quais 97 foram aprovadas.
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Para além do apoio com recursos ﬁnanceiros essas instituições participaram também no assessoramento voluntário para o aprimoramento das ações de nutrição desenvolvidas no âmbito da
atenção básica. Nesse sentido destaca-se o papel fundamental dessas instituições na consolidação
do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) ampliado para:
t O aprimoramento do sistema informatizado denominado SisvanWeb, que teve registro, no ano de
2009, de 13,1 milhões de pessoas com o estado nutricional acompanhado.
t A formação de recursos humanos na rede de atenção básica à saúde para o diagnóstico nutricional e de consumo alimentar.
t Apoio às Secretarias Estaduais de Saúde na realização de diagnóstico de situação de saúde e
nutrição.
t Desenvolvimento de pesquisas de âmbito regionais, como as chamadas nutricionais, e nacionais.
Outras atividades desenvolvidas pelo Ministério da Saúde tem contado com o fundamental
apoio de instituições públicas como o aprimoramento das bases técnico cientíﬁcas para problemas
nutricionais abrangentes como a anemia, a hipovitaminose A, a desnutrição, a obesidade e a promoção da alimentação saudável.
Neste sentido, foi publicada a Portaria SAS nº649, de 26 de novembro de 2010, que institui
os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição (CECANs) para assessorar no estabelecimento
de diretrizes e estratégias que aperfeiçoem as ações relativas à Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN), constituindo a formação de uma rede colaborativa em todo o território nacional.
A portaria estabelece como competências dos CECANs:
t Realizar estudos e pesquisas estratégicas que visem subsidiar as tomadas de decisão baseadas
em evidências sobre as políticas e programas de alimentação e nutrição em saúde, bem como
as ações de nutrição na atenção primária, com ênfase em intervenções voltadas à redução da
desnutrição crônica, das carências nutricionais e à prevenção da obesidade;
t Propor estratégias e ações com vistas à implementação das diretrizes da PNAN e operacionalização de seus respectivos programas e ações em todas as esferas de gestão do Sistema Único de
Saúde;
t Estimular a análise e a utilização das informações geradas a partir de pesquisas nacionais, regionais e locais; do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional; e no monitoramento e avaliação
das ações e programas;
t Desenvolver atividades relacionadas à formação de recursos humanos para a efetivação da
PNAN;
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t Contribuir na elaboração e na atualização de normas, manuais técnicos e protocolos de alimentação e nutrição, especialmente no âmbito da atenção primária;
t Apoiar o intercâmbio de informações e conhecimentos e de ações de comunicação entre as várias
regiões do país;
t Apoiar na gestão, planejamento, monitoramento e avaliação das ações de alimentação e nutrição; e
t Assessorar no desenvolvimento de capacidades voltadas a articulação intersetorial e a implantação de ações que atuem sobre os determinantes da alimentação e nutrição.
Ao desvincular esta instituição da obrigatoriedade de apoio ﬁnanceiro por parte do Ministério
da Saúde, espera-se fomentar verdadeiros processos colaborativos de fortalecimento da PNAN, bem
como promover maior transparência pública na escolha das instituições parceiras, proporcionando
ao mesmo tempo a possibilidade de mais instituições relacionarem-se com a saúde na perspectiva da
segurança alimentar e nutricional da população brasileira.

11.5 ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES
O Ministério da Saúde (SAS/MS) instituiu, por meio da Portaria n°44 de 22 de janeiro de
2007, um Grupo de Trabalho, com a ﬁnalidade de proceder estudos técnicos para estabelecer orientações relativas à disponibilização de fórmulas alimentares no âmbito do SUS, cujas solicitações são
provenientes do Ministério Público, da Advocacia-Geral da União e do poder Legislativo.
Os trabalhos de referido GT foram ﬁnalizados em setembro de 2007, totalizando sete reuniões, saindo como principal recomendação a necessidade de estruturação de serviços locais para
triagem, disponibilização de fórmulas e acompanhamento de pacientes com necessidades especiais
de alimentação (em uso ou não de fórmulas) e que sejam regulamentados por Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas.
O relatório ﬁnal detalha os critérios estabelecidos para iniciar a organização do serviço de
dispensação de fórmula alimentar pelo SUS, ﬁcando por elaborar/deﬁnir:
1. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, priorizando erros inatos do metabolismo de forma
uniﬁcada e as alergias alimentares;
2. Ferramentas de controle e avaliação do serviço;
3. Área responsável pelo controle e avaliação deste serviço no Ministério da Saúde;
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4. Cálculo do impacto ﬁnanceiro para a implantação do serviço e para dispensação das fórmulas
alimentares industrializadas;
5. Formas de ﬁnanciamento para implantação do serviço e custeio de fórmulas alimentares industrializadas.
Dando continuidade aos trabalhos do GT, em 2008 a CGAN realizou levantamento preliminar do
custo de fórmulas alimentares disponíveis no mercado, baseado no perﬁl dos processos judiciais que
são encaminhados a essa coordenação. Observou-se que há uma grande variação de preço entre as
fórmulas alimentares voltadas a Alergia a proteína do leite de vaca e a Intolerância a lactose conforme gráﬁco abaixo.

Figura 8 :Custo médio de fórmulas alimentares (unidades) para alergia a proteína do leite de vaca, 2008-2009.
Fonte: sites das indústrias produtoras e site de pesquisa de busca de preço.

Para as Doenças de Erros Inatos do Metabolismo observou-se que há diferentes formulações
para os casos especíﬁcos para cada patologia e assim uma grande variação de preço desses alimentos
especiais, superando a casa de mil reais por unidade do produto, no caso de doenças como a tirosinemia.
A CGAN elaborou em 2008, 145 pareceres e notas técnicas para subsidiar a CONJUR nas
respostas as ações judiciais referentes à solicitação de dispensação de fórmula alimentar pelo Ministério da Saúde, além de respostas a e-mail e telefonemas de dúvidas sobre o tema e elaboração de
material informativo disponibilizado no site da CGAN.
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Figura 9: Custo médio de fórmulas alimentares (unidades) para erros inatos do metabolismo, 2008-2009.
Fonte: sites das indústrias produtoras e site de pesquisa de busca de preço.

Em 2009 a CGAN participou da elaboração do protocolo clínico dos Erros Inatos do Metabolismo, coordenada pela Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade- DAE. Esse documento
encontra-se em fase de ﬁnalização. A ﬁgura abaixo mostra a evolução das solicitações de fórmulas
industrializadas entre 2002 e 2010.

Figura 10: Evolução do número de documentos expedidos pela CGAN/DAB/SAS/MS referentes à solicitação de Fórmulas
Alimentares Industrializadas entre os anos de 2002 a 2010.
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Figura 11: Percentual por marcas de alimentos especiais solicitados por ação judicial registrados por meio dos processos
recebidos pela CGAN/DAB/SAS/MS no ano de 2010.

As ações judiciais referentes a fórmulas alimentares recebidas pela CGAN podem ser caracterizadas da seguinte forma: pouco detalhamento do diagnóstico da doença que acomete o paciente;Falta
de informação referente ao quadro ou evolução nutricional do paciente ou interessado;Prescrição
de fórmulas alimentares por marcas de produtos sem indicação de condutas alternativas e sem associação desta com avaliações de saúde e de nutrição como determina a boa pratica da nutrição
clinica; dispensação das fórmulas alimentares com base no preço de mercado (sem licitação);Ações
judiciais estão relacionadas a dispensação obrigatória de fórmulas alimentares especiais para doença de menor gravidade;Destaca-se a importância da elaboração e a revisão de protocolos clínicos e
terapêuticos e o incremento da criação de centros de referência para assistência á saúde e a nutrição; A aparente falta de esclarecimento dos autores e condutor das ações gera desgaste na relação
executivo-judiciário e desvio dos recursos para ações coletivas de assistência.
Diante deste cenário recomendou o fortalecimento de estratégias como: a Rede de Banco
de Leite Humano e a Política Nacional de Aleitamento Materno; fortalecimento da promoção da
alimentação complementar adequada e saudável e em tempo oportuno; a organização da rede de
serviços para triagem de portadores de Erros Inatos do Metabolismo e Alergia Alimentar; estratégias
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que ampliem o conhecimento dos proﬁssionais de saúde na prescrição de fórmulas alimentares; racionalização na prescrição e no uso das fórmulas alimentares pela adoção de protocolo de atenção
nutricional e apoio técnico ao judiciário nas questões referentes a fórmulas alimentares.

12 FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
A dotação orçamentária destinada para a implantação da Política Nacional de Alimentação
e Nutrição sofreu entre 2007 e 2010 uma redução de aproximadamente 19%, conforme pode ser
observado no Quadro 6 a seguir. Neste período a média de execução do orçamento foi de 97%, sendo
que no ano de 2010, 100% foi executado.
Quadro 6 – Demonstrativo Orçamentário Anual / Execução Orçamentária Anual, em milhões de
Reais - 2007 a 2010.

Fonte: Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição

O repasse de recursos fundo a fundo às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para
a organização e a estruturação das ações orientadas pela PNAN, iniciou-se em 2006 e vem sendo
gradativamente ampliado. Inicialmente o repasse foi realizado somente para as secretarias estaduais
e as municipais das capitais brasileiras. Em 2007 ampliou-se para municípios com população acima
de 200 mil habitantes e em 2009 ampliou-se para os municípios com mais de 150 mil habitantes. O
total de recursos descentralizados para estados e municípios está demonstrado no Quadro 7.
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Quadro 7 – Financiamento das ações de alimentação e nutrição para estados e municípios
Ano

Portaria

Estados

Municípios

2006

1.357

2.380.000,00

1.820.000,00

2007

3.181

2.300.000,00

5.880.000,00

2008

1.424

2.300.000,00

5.880.000,00

2009

2.324

2.300.000,00

6.330.000,00

2009 EXTRA

3.205

805.950,00

0,00

2010

1.630

2.300.000,00

6.585.000,00

12.385.950,00

26.495.000,00

TOTAL

No período de 2007 a 2010 foram ﬁrmados diversos convênios com instituições de ensino
e/ou pesquisa visando subsidiar a implantação da PNAN. A seguir são apresentados 3quadros com
descritivo desses convênios.
Quadro 8 – Convênios ﬁrmados pela Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição no ano de
2007
Nome da Entidade
FUNDACAO DE APOIO A
PESQUISA E EXTENSAO
PREF MUN BARBALHA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MINAS GERAIS

FUNDACAO SANTA CASA DE
MISERICORDIA DO PARA

INSTITUTO DE MEDICINA
INTEGRAL PROF FERNANDO
FIGUEIRA
INSTITUTO DE MEDICINA
INTEGRAL PROF FERNANDO
FIGUEIRA

Vl. Pago
90.000,00
18.542,00

249.953,12

35.000,00

33.188,40

2.050,00

32.950,00

Fim Vigência

Objeto Convênio

30/05/2009

ESTUDO E PESQUISA VISANDO A PROMOÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

19/10/2009

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E CURSO DE CAPACITAÇÃO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE OBESIDADE

20/07/2011

CAPACITAR EDUCADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SUS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIRETRIZES
DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

02/02/2011

IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE ATENDIMENTO
À CRIANÇA COM DESNUTRIÇÃO GRAVE

27/06/2009

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO
DE DESNUTRIÇÃO GRAVE

12/07/2009

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE
SAÚDE VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO
DE ATENDIMENTO À CRIANÇA COM DESNUTRIÇÃO
GRAVE

13/02/2010

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE VISANDO A QUALIFICAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE ATENÇÃO À CRIANÇA COM
DESNUTRIÇÃO GRAVE
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INSTITUTO DE MEDICINA
INTEGRAL PROF FERNANDO
FIGUEIRA
CENTRO EST E PESQ EM
SAUDE COLETIVA CEPESC
FUNDACAO
CRUZ

OSWALDO

FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO
FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO
IRMAND SANTA CASA MISERICORDIA DE PORTO
ALEGRE
IRMAND SANTA CASA MISERICORDIA DE PORTO
ALEGRE
CENTRO DE EDUCACAO
PERMANENTE EM SAUDE
PUBLICA
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE CAMPINAS CAISM
UNIVERSIDADE ESTADUAL
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO
Total

70.000,00

150.000,00
349.920,00
170.195,00
19.805,00

15.000,00

20.000,00

100.000,00
50.080,00

97.904,00

22/12/2010

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E PESQUISA DE PROBLEMAS REGIONAIS DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

30/05/2010

ESTUDOS VISANDO ANÁLISE DOS RESULTADOS DA
ÁGUA DUPLAMENTE MARCADA E OUTROS INDICADORES DE CONSUMO

30/11/2008

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

26/08/2010

AVALIAR O EFEITO DA FORTIFICAÇÃO DAS FARINHAS

28/05/2010

APOIO ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ALI,MENTAÇÃO
E NUTRIÇÃO, COM ENFOQUE NA RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL

30/05/2009

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE

25/10/2010

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ATENDIMENTO DO
PACIENTE COM DESNUTRIÇÃO GRAVE

27/02/2010

ESTUDO VISANDO APOIAR TÉCNICAMENTE À POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

24/05/2009

DAR CONTINUIDADE À TABELA BRASILEIRA DE COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS

17/07/2011

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E CURSO DE CAPACITAÇÃO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ABORDAGENS DE INTERVENÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ATIVIDADE
FÍSICA

1.077.904,00

Fonte: Sistema de Gestão Financeira e de Convênios – GESCON

Quadro 9 – Convênios ﬁrmados pela Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição no ano de
2008

Fonte: Sistema de Gestão Financeira e de Convênios – GESCON
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Quadro 10 – Convênios ﬁrmados pela Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição no ano
de 2009 e 2010

Fonte: Sistema de Gestão Financeira e de Convênios – GESCON

13 AÇÕES REALIZADAS REFERENTES AO NASF
a) Educação Permanente: com a intenção de qualiﬁcar as ações do nutricionista nos núcleos de apoio
à saúde da família, A CGAN realizou em parceria com a Coordenação da Alimentação e Nutrição do
Estado do Ceará, dois momentos de capacitação. Na primeira etapa foram qualiﬁcados quarenta
nutricionistas, com carga horária de 16 horas e na segunda etapa, foram 35 proﬁssionais, com carga
horária de 20horas.
b) Produção de Material de Apoio: participação na elaboração do Caderno de Atenção Básica – Diretrizes do NASF, em parceria com outras áreas técnicas do Ministério da Saúde, com a elaboração
do Manual de Orientação das Ações de Alimentação e Nutrição nos Núcleos de Apoio à Saúde da
Família. Esse documento integra o esforço para qualiﬁcar e orientar o processo de trabalho do nutricionista nos NASF e na atenção básica como um todo.
c) Participação em Eventos:
t Participação em Brasília, da oﬁcina do NASF, organizada pela CGAB, com objetivo de discutir o
processo de trabalho nos NASF.
t Participação no Congresso Brasileiro de Alimentação e Nutrição como responsável pela oﬁcina
- Processo de trabalho do Nutricionista no Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, cujo objetivo foi caracterizar a inserção do nutricionista nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família/NASF,
com base nas ferramentas tecnológicas preconizadas na sua implantação e na matriz das ações
de alimentação e nutrição da atenção primária à saúde.
t Existem atualmente 964 nutricionistas inseridas nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família no
Brasil, sendo a região Sudeste a que apresenta o maior nº de proﬁssionais.
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14 EVENTOS REALIZADOS
14.1 EVENTOS
No período de 2007 a 2010 foram realizados o VII, VIII, IX e o X Encontro Nacional das Coordenações Estaduais de Alimentação e Nutrição, com o objetivo de apoiar e incentivar a execução das
ações de Alimentação e nos âmbitos federal, estadual e municipal bem como elencar as prioridades
e deﬁnir as futuras ações na Atenção Primária a Saúde. Dentre os temas discutidos destacam-se os
seguintes:
t A relação da PNAN com a LOSAN e as contribuições da nutrição no setor saúde para o sistema de
t
t
t
t
t
t
t
t

segurança alimentar e nutricional;
Promoção da Alimentação Saudável;
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN WEB;
Indicadores do Pacto;
Novas Recomendações para prevenção e controle de Câncer;
Dez anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN);
Os programas e ações de alimentação e nutrição no SUS;
A institucionalidade e controle social para a PNAN, Construção das Políticas de Alimentação e
Nutrição no SUS;
O novo perﬁl nutricional do brasileiro e propostas para o enfrentamento da obesidade;

O I Seminário Internacional de Nutrição na Atenção Primária foi realizado entre os dias 9 e
11 de novembro de 2008 em Brasília e reuniu representantes de oito países das Américas, Europa e
África, com um total de 180 participantes. O evento proporcionou a troca de experiências e o aprofundamento da discussão sobre as ações de nutrição na atenção primária, considerando a organização territorial, o envolvimento dos proﬁssionais e ﬂuxos e mecanismos para alcançar a resolubilidade
das intervenções, diante do cenário nutricional da atualidade marcado pela dupla carga de doenças.
Como resultado deste encontro os participantes elaboraram uma proposta de declaração (Declaração
de Brasília) com recomendações a todos os atores e instituições que atuam no campo da Alimentação, Nutrição e Saúde.
O I Seminário Internacional de Nutrição na Atenção Primária cumpriu o papel de auxiliar na
construção de um modelo integrador das ações de nutrição no processo de trabalho e organização da
Atenção Primária. Teve assim, por premissa buscar experiências em diferentes países, que ao serem
compartilhadas permitiram a reﬂexão sobre as convergências e divergências quanto às políticas de
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nutrição em diferentes sistemas de saúde, desse modo possibilitando reconhecer as potencialidades
para a construção de ações condizentes com as necessidades de cada população, respeitando sua
cultura e gerando saúde e qualidade de vida.
Neste evento foram discutidos os seguintes temas:
t Modelos de organização dos serviços de nutrição na atenção primária,
t Nutrição nos serviços de saúde,
t Desaﬁos da nutrição nos ciclos de vida,
t Promoção da alimentação saudável na atenção primária, e
t Planejamento, Avaliação e Monitoramento das Ações de Nutrição.
A II Mostra de Alimentação e Nutrição do SUS também foi realizada em Brasília entre os
dias 12 e 14 de novembro de 2008. O objetivo almejado com este evento foi identiﬁcar e valorizar
a grande diversidade de experiências realizadas pelos proﬁssionais e gestores no âmbito do SUS, na
busca de estimular o debate sobre as possibilidades de atuação e inserção das ações de alimentação
e nutrição na prática da atenção à saúde.
Participaram da II Mostra representantes de agências internacionais, expertos e técnicos de
organismos internacionais, autoridades sanitárias, associações e sociedades cientíﬁcas, docentes e
pesquisadores das instituições de ensino e pesquisa em saúde e nutrição, estudantes, equipes técnicas das três esferas de gestão, coordenadores das Ações de Alimentação e Nutrição municipais e
estaduais, entidades de classe proﬁssional e demais proﬁssionais que contribuem de alguma forma
para a melhoria da situação alimentar e nutricional da população brasileira e mundial, perfazendo
público de 600 pessoas.
A II Mostra bateu recorde de trabalhos inscritos, foram mais de 700 trabalhos inscritos contra
os 99 da I Mostra, sendo que destes 586 foram selecionados para apresentação na forma oral ou
pôster. Ao ﬁnal foram premiadas as 10 melhores experiências entre as 50 apresentadas oralmente ao
longo dos 3 dias de evento.Os temas discutidos foram os seguintes:
t A alimentação e nutrição como determinantes da saúde e do desenvolvimento sustentável
t Nutrição na Atenção Primária e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família
t Um olhar da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde
t Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição – integração entre academia e serviço
t Nutrição no Programa Saúde na Escola
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O 5º Congresso Pan-americano de Incentivo ao Consumo de Frutas e Hortaliças para a Promoção da Saúde ocorreu pela primeira vez no Brasil, nos dias 21 a 24 de setembro de 2009; o encontro
anual que busca promover a saúde entre os povos do continente americano, a partir do planejamento
de estratégias de incentivo ao consumo de frutas e hortaliças.
A realização desse Congresso no Brasil é evidenciada pelo alarmante padrão de consumo da
população brasileira, com gasto excessivo na aquisição de alimentos ricos açúcar, sal e gorduras e o
consumo insuﬁciente de frutas e hortaliças e alimentos ricos em ﬁbras, em todas as classes de renda
reﬂetindo desfavoravelmente nas estatísticas de morbimortalidade. Teve como objetivo promover o
debate sobre as experiências dos países que buscam, por meio da articulação de políticas públicas,
estimular o consumo seguro, da produção sustentável e do abastecimento ampliado de frutas e hortaliças, sem perder de vista a segurança alimentar e nutricional, a alimentação saudável e adequada
e a promoção da saúde e teve como principais temas de discussão:
t Mais frutas e hortaliças em favor das múltiplas dimensões da alimentação e saúde;
t Crise de Alimentos, Direito Humano à Alimentação Adequada e Soberania Alimentar;
t Os modos de produção de frutas e hortaliças: escala, sustentabilidade, cultura e a experiência dos
sistemas de abastecimento local;
t A Política Nacional de Alimentação e Nutrição e as Iniciativas governamentais para aumentar o
consumo de frutas e hortaliças no Brasil;
t Iniciativas público-privadas para aumentar o consumo de frutas e hortaliças nas Américas;
t Programa de Diversiﬁcação na Agricultura Familiar Fumicultura: desaﬁos e oportunidades para
fortalecer a fruticultura;
t O enfrentamento do problema do uso de agrotóxicos em Frutas e Hortaliças;
t Práticas Integrativas e Complementares no SUS: plantas medicinais na Saúde da Família.
Em junho de 2009 o Ministério da Saúde por meio da Coordenação Geral de Alimentação
e Nutrição participou no planejamento, organização e apoio à realização do XI ENAM e I Encontro
Nacional de Alimentação Complementar Saudável (I ENACS). O Encontro é realizado anualmente
e nesta edição teve como principal objetivo contribuir para o fortalecimento das redes sociais de
promoção, proteção e apoio do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável. Os
temas discutidos foram:
t Promoção do aleitamento materno: a enfermagem na rádio comunitária;
t Monitoramento das práticas de alimentação Infantil através do SISVAN Web;
t Amamentar: um investimento na qualidade de vida futura;
t A política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no Brasil;
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Em 2009 também ocorreram as capacitações do Guia Alimentar para a população Brasileira;
cuja proposta foi capacitar os proﬁssionais de saúde para trabalharem com a população brasileira,
com o objetivo de orientação adequada da alimentação saudável bem como a prevenção de doenças
crônicas não-transmissíveis e na prevenção das deﬁciências nutricionais, incluindo as de micronutrientes.
Foram realizados de fevereiro a abril de 2010, vinte e seis (26) Seminários Estaduais de
Alimentação e Nutrição, com o objetivo de fazer uma análise retrospectiva, reﬂexiva e prospectiva
dos dez anos de implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN. Diante as
mudanças transcorridas desde sua elaboração e propor recomendações capazes de contribuir para o
aperfeiçoamento do desenho e da implementação da Política; os seminários estaduais subsidiaram
o processo de revisão/atualização da Política, contribuindo para a harmonização dos pressupostos e
diretrizes e promovendo uma maior explicitação de competências e responsabilidades setoriais.
Nos dias 8,9 e 10 de maio foi realizado o Seminário Nacional de Alimentação e Nutrição
no SUS – PNAN 10 Anos, com o objetivo de avaliar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição
(PNAN) e propor diretrizes para sua reformulação, o qual contou com a participação de aproximadamente 250 proﬁssionais de saúde de todos os estados da federação.Teve a seguinte programação:
t Avaliação da PNAN sob a ótica do controle social,
t Regulação de alimentos e os riscos emergente à saúde,
t Programa de avaliação, reavaliação e controle de resíduos de agrotóxicos em alimentos,
t A saúde sob a ótica da segurança alimentar e nutricional,
t Redes de atenção à saúde,
t Nutrição na atenção primária à saúde.
Em junho e dezembro de 2010, a CGAN realizou o I e o II Seminário sobre Redução de Sódio
nos Alimentos Processados. O I Seminário teve como objetivo o levantamento dos posicionamentos
de diferentes atores sociais (governo, setor produtivo, entidades cientíﬁcas, universidades e consumidores) sobre a redução do consumo de sódio pela população brasileira, visando o controle das
doenças crônicas não-transmissíveis, em especial a hipertensão arterial sistêmica. Em continuidade o
II Seminário teve o intuito de retomar a discussão levantada no seminário anterior, enfatizando ainda
a discussão e elaboração de um Plano Nacional para redução do consumo deste nutriente; bem como
desenvolver estratégia nacional de redução do consumo de sódio com foco nos alimentos processados e na alimentação fora de casa e subsidiar a deﬁnição de metas nacionais. Os temas discutidos
foram:
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t Consumo do sal no país, com as variáveis relacionadas à renda, escolaridade e moradia e o consumo do ingrediente;
t Discussão do relatório do Institute of Medicine sobre as estratégias adotadas nos Estados Unidos
para a redução do consumo de sódio (HENNEY; TAYLOR; BOON, 2010);
t Ações desenvolvidas pelos setores governamentais para a redução do consumo de sódio destacando a epidemiologia das doenças crônicas não-transmissíveis e sua morbidade e mortalidade
no país;
t Criação do Fórum de Alimentação Saudável;
t Proposição de Projetos de Lei pelo poder legislativo afetos ao tema;
t Divulgação dos resultados preliminares do Programa Exploratório de Monitoramento do Conteúdo Nutricional dos Alimentos Processados.
t

14.2 OFICINAS DE TRABALHO
Em dezembro de 2007 foi realizado a I Oﬁcina Alimentos Regionais Brasileiros na região Centro-Oeste, em parceria com a Universidade de Brasília; com o objetivo de conhecer e testar receitas
saudáveis com frutas, verduras e legumes da região e incentivar seu uso na alimentação em todas
as fases do ciclo da vida. A proposta consistiu no teste-piloto de uma metodologia que pretende
ser estendida para as demais regiões do país, relacionando as receitas que farão parte da publicação
“Alimentos Regional Brasileiros”.
Em 2008, ocorreu em Brasília, a ﬁnalização do ciclo de oﬁcinas culinárias sobre alimentos
regionais, com realização da proposta nas regiões Nordeste e Sudeste, visando o levantamento de
referencial para revisão da publicação “Alimentos Regionais Brasileiros”.
Nos dias 10,11 e 12 de agosto de 2010 foi realizado a oﬁcina de Validação da Metodologia de
Capacitação do Guia Alimentar da População Brasileira; com o objetivo de discutir a proposta, assim
como validar a sua metodologia de aplicação. A CGAN elaborou o material pedagógico para apoiar o
planejamento local em saúde e nutrição, com base na utilização do Guia Alimentar para a População
Brasileira, com apoio de consultor especializado em metodologias crítico-reﬂexivas.
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição realizou em setembro de 2010 a Oﬁcina
de Avaliação da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável – ENPACS, com o
objetivo de fortalecer o processo de implementação da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável – ENPACS
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Em 2007 a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição participou em 11 (onze) macrocapacitações do SISVAN e 4 (quatro) capacitações atendendo solicitação de estados e municípios.
No ano de 2008 a CGAN capacitou 2.879 proﬁssionais nos estados (capitais e regionais de
saúde) para o manuseio dos sistemas Sisvan Web, Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na
Saúde, Ferro, Vitamina A e Cadastro de Gestores, no quadro abaixo consta a distribuição por estado.
Quadro 11 – Convênios ﬁrmados pela Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição no ano
de 2009 e 2010.
Estado
AC
AM
AP
CE
DF
GO
MT
PA
PB
PE

Qtd de capacitados
22
152
78
142
1
420
140
116
94
275

Estado
PR
RJ
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

Qtd de capacitados
89
143
35
14
409
284
112
320
33

As capacitações em 2009 da operacionalização dos Sistemas de Informações da PNAN foram
em grande maioria articuladas diretamente com as regionais de saúde dos estados, tendo sido capacitados 3.241 técnicos.

16 PUBLICAÇÕES
Em 2007 foram reimpressos os seguintes materiais:
t Política Nacional de Alimentação e Nutrição (5.000 exemplares);
t Boletim Sisvan – 1ª. Edição – maio de 2007;
t Informe da Atenção Básica sobre a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (30 mil exemplares);
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t Folder: Dez Passos para uma Alimentação Saudável (Português);
t Orientações sobre o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (Cartaz);
t Orientações sobre o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (Cartazete);
t Cartazes sobre Antropometria – Medindo maiores de 2 anos;
t Cartazes sobre Antropometria – Medindo menores de 2 anos;
t Cartazes sobre Antropometria – Pesando maiores de 2 anos;
t Cartazes sobre Antropometria – Pesando menores de 2 anos;
t Orientações sobre o Programa Nacional de Suplementação de Ferro (Cartaz);
t Orientações sobre o Programa Nacional de Suplementação de Ferro (Cartazete);
t Orientações sobre o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (Folder);
t Orientações sobre o Programa Nacional de Suplementação de Ferro (Lâmina).
t Guia de bolso sobre Promoção da Alimentação Saudável.
t Caderno de Atenção Básica com a temática “Carência de Micronutrientes”, com o propósito de
facilitar a atuação dos proﬁssionais de saúde na prevenção e controle da deﬁciência de Vitamina
A, Ferro e Iodo no país.
Em 2008 foram reimpressos os seguintes materiais:
t Atualização da publicação “Indicadores de Vigilância Alimentar e Nutricional”
t Atualização do Álbum Seriado (parceria com o Ministério da Educação)
t Atualização do Manual Aprendendo Sobre Vitamina A, Ferro e Iodo
t Atualização do Manual do Sisvan para impressão
t Boletim Carências Nutricionais: Distúrbios por Deﬁciência de Iodo – DDI – 1ª Edição/2008
t Boletim Carências Nutricionais: Vitamina A – 1ª Edição/2008
t Certiﬁcado e Crachá do Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais e Municipais de Alimentação e Nutrição – 2008
t Criação de CD para distribuição no evento “II Mostra de Alimentação e Nutrição do SUS”
t Criação de funcionalidades gráﬁcas para SISVAN-Web
t Folder de Micronutrientes
t Gráﬁcos OMS (qtd.: 12) – maiores de 5 anos
t Layout do Calendário “Programa de Suplementação de Ferro”
t Layout do site da Promoção da Alimentação Saudável do Portal da Alimentação e Nutrição
t Layout dos formulários do SISVAN (formulário de cadastro individual, de consumo a partir de 5
anos, de consumo menores de 5 anos )
t Layout padrão para apresentações em PowerPoint
t Layout para materiais do evento “II Fórum de Educação Alimentar e Nutricional” (Convite, Pôster,
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Bloco de Anotações, Caneta e Pasta)
t Layout para Módulo Gerador de Relatórios do SISVAN-Web
t Layout para Sistema de Avaliação Nutricional e Hipertensão e Diabetes para a Estação Saúde do
evento “III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família”
t Novo Mapa de Acompanhamento SISVAN-Web
t Pôster para o evento “Conferência Técnica Regional para a Erradicação da Desnutrição Infantil na
América Latina e Caribe” (Chile / 2008)
t Pôsteres (qtd.: 5) e banner para o evento “Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais e Municipais de Alimentação e Nutrição – 2008”
t Pôsteres (qtd.: 5) para evento o Congresso Brasileiro de Nutrição – CONBRAN
t Projeto Gráﬁco e Capa “Referencial do ACS”
t Projeto Gráﬁco e Capa “Regulamentação da Comercialização de Alimentos em Escolas no Brasil:
Experiências Estaduais e Municipais”
t Projeto Gráﬁco e Capa da Matriz de Alimentação e Nutrição
t Projeto Gráﬁco e Capa do Protocolo SISVAN
Em 2009 houve aprovação do pregão para impressão de 08 (oito) publicações conforme relação
abaixo:
t Indicadores do Sisvan-6.000 un
t Manual sobre a Matriz das Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde30.000un
t Protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan na Assistência à Saúde50.000 un
t Regulamento da Comercialização de Alimentos em Escolas no Brasil: experiências estaduais e
municipais- 6.000un
t Manual Operacional para Proﬁssionais de Saúde e Educação – Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas- 15.000
t Série Temática de Cartazes dos Dez Passos: Idoso- 15.000 un
t Manual para os Agentes Comunitários de Saúde - Alimentação e
t Nutrição para as Famílias do Programa Bolsa Família-230.000 un
t Anais da II Mostra de Alimentação e Nutrição – Livro de Resumos- 1.000 um
No mesmo ano também ocorreu a revisão dos seguintes materiais:
t Cartaz do Idoso
t Cartazete da Vitamina A
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t Disco Gestacional
t Criação do selo
t Manual Vitamina A
t Manual do ACS – Alimentação e Nutrição para as famílias do programa Bolsa Família
t Manual do Aluno
t Manual do Idoso
t Manual dos Donos de Cantinas
t Manual de Orientação sobre o Bolsa Família
t Manual PSE
t Orientação para Coleta do Sisvan
t Regulamento da Comercialização de Alimentos em Escolas no Brasil: Experiências Estaduais e
Municipais
Realizou-se a criação, diagramação e consolidação da versão ﬁnal para posterior encaminhamento
as gráﬁcas para impressão (produção da ARTMIX).
t Cartilhas Doença Celíaca: a CGAN apoiou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e a Acelbra com o objetivo de distribuir materiais sobre Portadores de Doença Celíaca. No
ano de 2009, a CGAN publicou e distribuiu para os proﬁssionais de saúde 51.300 cartilhas para
os 27 estados da federação.
t Spots de Rádio: foi iniciada também a disponibilização de spots de rádio com mensagens sobre
alimentação saudável em todos os eventos que a CGAN participou neste ano, para serem utilizadas por qualquer emissora de rádio do país.
Em 2010 houve aprovação do pregão para impressão de publicações conforme relação abaixo:
t Cartazete da Vitamina A;
t Livro “Promovendo a Alimentação Saudável – Manual do Aluno”;
t Livro “Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável: Caderno do Tutor”;
t Revista “Manual de Alimentação Saudável para pessoa idosa: um manual para proﬁssional de
saúde”;
t Revista “Manual das Cantinas Escolares saudáveis: promovendo a alimentação saudável”;
t Livro “Manual de Orientação sobre o Bolsa Família na Saúde”;
t Livro “Dez Passos para uma Alimentação saudável: Guia Alimentar para Crianças Menores de 2
anos”;
t Revista “Preparações regionais para crianças dos 6 aos 24 meses”
t Livro “Orientação para Coleta, Processamento, Análise de dados e em serviços de saúde (Norma
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Técnica SISVAN)”
t Livro “Caderno de Atenção Básica – Obesidade”;
t Livro “Caderno de Atenção Básica – Micronutrientes”;
t Revista “Manual para os Agentes Comunitários de Saúde – Alimentação e Nutrição para as Família do PBF”;
t Livro “Manual Operacional para Proﬁssionais de Saúde e Educação – Promoção da Alimentação
Saudável nas Escolas.

17 ADMINISTRATIVO
As demais ações desenvolvidas no período de 2007 a 2010 pela equipe de suporte a gestão estão
abaixo descriminadas:
t Recebimento e entrega de documentos no Ministério da Saúde e órgãos e entidades externas;
t Transporte de material técnico e de expediente;
t Controle da numeração de documentos oﬁciais da CGAN;
t Garantir infra-estrutura para a realização de reuniões da CGAN;
t Administração de reservas e de passagens aéreas;
t Arquivamento de documentos;
t Atendimento ao público;
t Solicitação e controle de material incluindo cópias (Xerox e encadernações);
t Preparação e envio de correspondências;
t Controle de expedição de publicações;
t Protocolo, cadastro e tramitação de documentos via SIPAR;
t Filtrar e direcionar as ligações telefônicas e recepcionar autoridades;
t Envio de fax e correspondências via ECT);
t Auxiliar a parte operacional e pessoal do apoio administrativo, (controle de férias, folha de ponto,
ﬂuxo de entrada e saída de documentos bem como a tramitação dos mesmos);
t Formatação de documentos e elaboração de memorandos, ofícios, etc...
t Arquivo;
t Distribuição das publicações via correio;
No quadro 12 está descriminada a quantidade de documentos expedidos no período de 2007 a 2010
pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição – CGAN.
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Quadro 12 – Documentos expedidos no período de 2007 a 2010
DOCUMENTO

2007

2008

2009

2010

Ofício

555

654

405

107*

Memorando

363

426

426

301*

Parecer Técnico

93

40

39

23*

Nota Técnica

27

120

77

126*

Ofício Circular

33

31

31

23*

Despachos

111

91

169

63*

-

23

4

11*

Requisições à Editora

* Dados contabilizados em 17 de dezembro de 2010; antes do encerramento do exercício 2010.
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