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APRESENTAÇÃO
No período de 2015-2018 entre os macrodesafios internalizados pela CoordenaçãoGeral de Alimentação e Nutrição (CGAN), para além do aprimoramento da gestão da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), sua principal missão institucional foi avançar nas
interlocuções necessárias para desenvolvimento de medidas regulatórias para conter o avanço
da obesidade no país, investimentos em pesquisas e estudos para subsidiar a gestão da PNAN,
e investimentos na formação de trabalhadores da saúde para controle e manejo da obesidade
na rede pública de saúde. E ainda fortalecer e institucionalizar os dois grandes programas
voltados à promoção da saúde nos territórios: Programa Saúde na Escola (PSE) e Programa
Academia da Saúde.
O presente documento tem como objetivo relatar e prestar contas à sociedade, aos
órgãos de controle, aos coletivos de controle social sobre a atuação da CGAN e das práticas de
gestão sob sua responsabilidade durante o período de 2015-2018. Compreendendo o relatório
de gestão como uma potencial ferramenta para o planejamento estratégico, a tomada de
decisões e a formulação de novas políticas e planos de governo, espera-se também que este
documento seja um instrumento para o processo de melhoria contínua do desempenho da
CGAN, permitindo à sua equipe de trabalho, e às instâncias superiores de gestão do Ministério
da Saúde, conhecer melhor as suas potencialidades e os pontos que podem ser aprimorados.
Pretende-se indicar, ao final do documento, os macrodesafios que se impõem à temática
alimentação e nutrição e promoção da saúde no Brasil de tal forma a orientar a construção do
PPA 2020-2023.
Este relatório conta com 20 capítulos, além de um resumo executivo. No primeiro
capítulo é apresentado os lócus institucional da CGAN, suas competências legais e estrutura
organizacional, organização do processo de trabalho, perfil da equipe técnica, além de um rol
de colegiados intersetoriais e intrasetoriais das quais a equipe participa. No segundo,
apresenta-se o cenário alimentar e nutricional da população brasileira, explorando as evidências
mais atuais sobre o perfil de saúde e de alimentação e nutrição da população brasileira e uma
breve contextualização do tema ambientes alimentares, saúde e a necessidade de medidas
regulatórias, sobre as quais a CGAN teve (e terá) incidência técnico-política. O terceiro capítulo
traz informações sobre o contexto político institucional do período com a proposta de esclarecer
a motivação para as agendas centrais sobre as quais a CGAN se debruçou. No quarto capítulo é
apresentado o balanço síntese do cumprimento das metas incluídas nos PPA e no Plansan,
ambos para o período de 2015-2019, e sob responsabilidade do Ministério da Saúde, no que
tange à alimentação e nutrição.
O quinto capítulo é composto por informações acerca da dotação e execução
orçamentária durante o período, tecendo considerações sobre execução orçamentária da
PNAN, PSE e Programa Academia da Saúde.
No sexto capítulo, trata-se de atividades relacionadas à gestão das ações de alimentação
e nutrição, mais especificamente da aplicação dos recursos do Fundo de Alimentação e Nutrição
(FAN) e daqueles destinados à estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional e do Termo de
Cooperação OPAS. Também são apresentadas informações sobre apoio aos estados e
municípios e a realização de eventos.
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No sétimo capítulo, são apresentados os programas, ações e estratégias que visam
precipuamente a apoiar e fortalecer a organização da atenção nutricional no âmbito do SUS e
que se concretizam no âmbito da atenção à saúde prestada à população na rede de saúde. Tratase aqui dos programas de prevenção e controle de deficiências de micronutrientes
(hipovitaminose A, anemias ferropriva e beribéri), das iniciativas par atendimento às
necessidades alimentares especiais e da atenção às Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT), com especial enfoque na obesidade.
Os capítulos 8, 9 e 10 tratam das ações e atividades relacionadas à Promoção de
Alimentação Adequada e Saudável, Vigilância Alimentar e Nutricional e Controle e Regulação de
Alimentos, respectivamente, que são em si diretrizes da PNAN.
Considerando que a CGAN tem sob sua responsabilidade dois programas que –
alinhados à promoção da alimentação saudável – se consolidam como estratégias importantes
para a promoção da saúde, os capítulos 11 e 12 tratam, respectivamente do Programa Saúde na
Escola e Programa Academia da Saúde. E o capítulo 13 aborda as condicionalidades de saúde
do Programa Bolsa Família.
Em sequência, são apresentadas outras ações que conformam as demais diretrizes da
PNAN, quais sejam, pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição (capítulo
14); qualificação da força de trabalho (capítulo 15); participação e controle social (capítulo 18).
O capitulo 16 trata das estratégias e meios comunicação e informação; o 17, da agenda
de ações e atuação internacional - que tem ganhado espaço na agenda de trabalho da
Coordenação. O capítulo 19 aborda sinteticamente a atuação dos colegiados intersetoriais de
políticas públicas dos quais a CGAN participa na concertação de temas que visem à garantia SAN
e ao DHAA.
Finalmente, o capítulo 20, condensa os macrodesafios impostos à agenda da CGAN para
o próximo quadriênio. De forma sucinta, estas propostas se somam a outras apresentadas ao
longo dos capítulos temáticos, com a pretensão de orientar uma nova gestão na construção da
agenda de trabalho e, mais especificamente, para apoiar o delineamento de novos planos
nacionais do governo federal (PPA, Plansan e PNS).
Os resultados aqui apresentados, constituídos de processos ou produtos, só foram
possíveis com o esforço coletivo das(os) trabalhadoras(es) da CGAN junto aos parceiros do SUS,
no âmbito do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, dos
parceiros intersetoriais do Governo Federal, das Instituições de Ensino e Pesquisa e de outras
entidades e instituições, bem como junto dos representantes da população nas instâncias de
controle social do SUS e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).
Espera-se, com este relatório socializar e dar transparência às ações da CGAN, em
obediência aos preceitos constitucionais e institucionais de acesso às informações, processos e
resultados produzidos pelas políticas públicas, mas também pretendendo dar visibilidade à
importância da agenda de alimentação e nutrição e promoção da saúde no contexto nacional e
internacional e, com isso, promover o protagonismo de atores sociais diversos, institucionais
ou não, na construção e fortalecimento da temática nas agendas técnicas e políticas das esferas
subnacionais de governo.
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RESUMO EXECUTIVO
A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição-CGAN/DAB/SAS é a área do Ministério da
Saúde responsável pela coordenação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição PNAN e pela coordenação das ações da Política Nacional de Promoção da Saúde na Atenção
Básica, além de apoiar e participar de ações que integram a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica.
Neste resumo executivo, faz-se um breve resumo dos principais resultados alcançados na
gestão 2015-2018 e aponta os principais desafios para avançar nas agendas nos próximos
quatro anos. As informações detalhadas encontram-se ao longo deste Relatório de Gestão
2015-2018.

Gestão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e Apoio aos Estados e Municípios


Para apoiar a implementação da PNAN, foi instituído, em 2006, o incentivo
financeiro para a estruturação e implementação das ações de alimentação e
nutrição pelas Secretarias Estaduais de Saúde (27) e pelas Secretarias Municipais
de Saúde das capitais brasileiras (27). No ano seguinte, já foi ampliado para
municípios com mais de 200 mil habitantes (133 municípios) e, em 2009, para os
municípios com mais de 150 mil habitantes (178 municípios). Em 2016, o recurso
foi ampliado para novos 943 municípios com 30 a 149.999 mil habitantes. Foram
transferidos R$ 73.919.000,00 entre 2015 e 2018. Atualmente, 1.158 municípios são
contemplados, além das 27 Unidades Federadas. Em geral, os estados, DF e municípios
utilizam os recursos para ações de promoção da alimentação adequada e qualificação
das equipes de saúde na implementação das ações e programas da PNAN.



Expansão do orçamento para as ações de Nutrição de R$ 51,9 milhões para R$ 108,9
milhões entre 2014 e 2018. Destaca-se que, a partir de 2017, R$ 36 milhões foram
provenientes do orçamento do Programa Saúde na Escola para a agenda de prevenção
da obesidade infantil.



Gestão da Rede de Alimentação e Nutrição do SUS, em parceria com a Opas e a UnB. A
plataforma RedeNutri conta com mais de 50 mil cadastrados, e o Facebook
(https://www.facebook.com/RedeNutri/), com mais de 45 mil pessoas.



Publicação de edital em parceria com o CNPq para financiamento de projetos de
qualificação e apoio da gestão da PNAN e formação de trabalhadores da Atenção
Básica, tendo sido habilitadas 22 propostas apresentadas por Universidades e
outras instituições de Formação e Pesquisa.



Realização da IV Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição do SUS no XXIV
Congresso Brasileiro de Nutrição em 2016, com o objetivo de identificar, valorizar
e divulgar as ações exitosas que apontam caminhos possíveis para concretização do
propósito da PNAN. A IV Mostra contou com 377 trabalhos inscritos e tendo sido
selecionados 75 relatos de experiência e 25 trabalhos acadêmicos, dos quais seis
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foram premiados. Foram reconhecidas ações desenvolvidas em Atenção Nutricional
no Sistema Único de Saúde, Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição, Formação
Profissional e Educação Permanente e Interface da Saúde em Todas as Políticas.
Prevenção e Controle da Obesidade


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



Realização de apoio aos estados e municípios para a organização da linha de cuidado do
sobrepeso e obesidade na rede de atenção à saúde. Atualmente, 20 estados (74%) estão
em fase de implementação da organização do cuidado para pacientes com sobrepeso e
obesidade no país. Houve alcance da iniciativa do PPA 2016-2019.



Investimentos, em 2018, de R$ 10,1 milhões na publicação da Chamada Pública CNPq
para projetos de pesquisa, extensão e formação de Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF) na prevenção, diagnóstico e tratamento da obesidade em parceria com as
Secretarias Estaduais de Saúde. A oferta do edital pretendia a seleção de um projeto por
Unidade Federada. 56 propostas foram apresentadas, das quais 22 foram habilitadas e
selecionadas.



Parceria com a Segets/MS e com a UnaSUS para elaboração de cursos de autoaprendizagem
sobre Obesidade Infantil e de Prevenção e Tratamento da Obesidade, que serão
disponibilizados gratuitamente e poderão ser acessados por mais de 20 mil profissionais e
técnicos, estudantes e gestores da área da saúde, bem como pelo público em geral.



Parceria com a Coordenação de Atenção Especializada e com a Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec/MS) para elaboração do Protocolo Clínico
e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Sobrepeso e Obesidade no SUS. Já realizada a
consulta pública e PCDT em fase de elaboração.



Apoio às medidas regulatórias e fiscais para promoção de ambientes saudáveis e prevenção e
controle da obesidade: em 2016, a CGAN, em conjunto com outras instituições do Governo
Federal participantes do Comitê Técnico de Prevenção e Controle da Obesidade da Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), iniciou uma agenda de indução
de medidas que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a literatura, são as mais
efetivas para o controle da obesidade: restrição da publicidade de alimentos ultraprocessados,
rotulagem nutricional frontal, cantinas saudáveis nas escolas e sobretaxação de bebidas
adoçadas.



Participação ativa no aprimoramento da rotulagem nutricional frontal, promovida pela
Anvisa, e formalização de proposta do MS, no âmbito da Caisan, de rotulagem
nutricional frontal, baseada no modelo de advertência e nos parâmetros nutricionais do
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Modelo de Perfil Nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde.


Envio de Avisos Ministeriais (Ministro da Fazenda, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça, Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados), manifestando
apoio ao Decreto nº 9.394 de 2018 que reduz a alíquota de IPI dos concentrados de
refrigerantes, que reduz distorções tributárias decorrentes de subsídios dados a produtores.
Foi solicitada ao Ministério da Fazenda a redução desses subsídios e das renúncias fiscais
concedidas para a produção de bebidas adoçadas. Envio para a Casa Civil da minuta de
Projeto de Lei (PL) que dispõe sobre a comercialização, a propaganda, a publicidade e a
promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados com quantidades elevadas de
açúcar livre, de gordura total e de sódio em escolas públicas e privadas, em âmbito nacional.
Também foi enviada à Casa Civil a minuta do PL que dispõe sobre a propaganda e a
publicidade de alimentos e de bebidas com quantidades elevadas de açúcar, de gordura total
e de sódio.

Promoção da Saúde na Atenção Básica
Programa Saúde na Escola


Lançado em 2007 com o objetivo de desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de
doenças com os educandos de escolas públicas, a partir da articulação e planejamento conjunto
das equipes de saúde e de educação básicas no território de saúde.



Em 2017, o PSE foi reestruturado e desburocratizado (Portaria Interministerial nº 1.055, de
25/04/2017) para promover maior adesão dos municípios e do Distrito Federal, otimizar as
ações e o aumentar o valor do incentivo financeiro a ser repassado em cada ano do ciclo
bienal. O repasse passou de R$26,1 milhões, em 2015, e R$5,2 milhões, em 2016, para R$
89 milhões em 2017. Além disso, foram investidos R$ 9,5 milhões em um termo de
cooperação com a Unesco para a realização da primeira avaliação externa sobre a
efetividade do Programa, a fim de orientar aprimoramentos na sua execução.



O Programa alcançou a meta do PPA 2016-2019 em 98,1%, com a adesão de 5.040
municípios, e participação de mais de 20 milhões de educandos em 85 mil escolas
e de 36 mil equipes da Atenção Básica. Houve ampliação de 86% para 90,5% dos
municípios participantes. A parcela correspondente ao primeiro do ano do ciclo
foi repassada integralmente para todos os que pactuaram o PSE.

Programa Academia da Saúde




Lançado em 2011, é uma estratégia de promoção da saúde e produção do cuidado
que funciona com a implantação de espaços públicos (polos). Atualmente há 1.443
polos credenciados para custeio, 2.468 concluídos ou em construção e 157 com
obras em ação preparatória.
Ampliação do orçamento em R$ 100 milhões para construção de 800 novos
polos. Publicada Portaria nº 3.582, de 6 de novembro de 2018 que destina
novos recursos, aprovados pela Lei nº 13.658, de 07 de maio de 2018 e que
criou ação orçamentária específica para o Programa.
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Anualmente, é realizado, em parceria com as Secretarias Municipais e Estaduais
de Saúde, o monitoramento do Programa com o objetivo de acompanhar a sua
implantação e o funcionamento no país.
Foi iniciado o processo de elaboração do Guia Brasileiro de Atividade Física e m
parceria com a Universidade de Brasília.
Está em trâmite Carta Acordo para elaboração do Guia Brasileiro de Atividade Física.

Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS)


Divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em novembro de
2014, por meio de distribuição de exemplares para as secretarias municipais de saúde,
escolas públicas e outras instituições; Publicação de folder com 10 passos para
alimentação saudável; Plano de Ação e Implementação do Guia com atores estratégicos;
e Curso EAD, disponibilizado na RedeNutri;



Parceria com universidades e com o Hospital do Coração para elaboração de:
o

Versão resumida do Guia;

o

Questionário autoaplicável para avaliação da alimentação;

o

Metodologia para formação dos NASF;

o

Vídeos sobre os 10 passos para alimentação saudável;

o

Materiais de promoção da alimentação adequada e saudável para a saúde e
para a educação e de alimentação para indivíduos que já tiveram eventos
cardiovasculares ou risco para tal baseados no Guia Alimentar.



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



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



Participação na Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador
e apoio para a revisão da normativa do PAT, visando ao alinhamento dos
parâmetros alimentares e nutricionais com o Guia Alimentar para a População
Brasileira.



Ambientes alimentares saudáveis: Publicação da Portaria nº 1.274 de 7 de julho de
2016, que dispõe sobre as ações de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável
nos Ambientes de Trabalho no âmbito do Ministério da Saúde e entidades
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vinculadas, e apoio ao Ministério do Planejamento para elaboração da Portaria
SEGRT/MP nº 7, de 26 de outubro de 2016, que instituiu as “Diretrizes de Promoção
da Alimentação Adequada e Saudável nos Ambientes de Trabalho no Serviço Público
Federal”.


Participação na elaboração da Resolução nº 03, de 05 de outubro de 2017, do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que dispõe sobre a prestação de serviços de
alimentação e nutrição às pessoas privada de liberdade e aos trabalhadores no sistema
prisional, e da Resolução nº 9, de 6 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de
Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos, que dispõe sobre o Direito
Humano à Alimentação Adequada de mulheres e adolescentes em privação de liberdade,
em especial gestantes, lactantes e com filhos e filhas.



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



Expansão da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB): lançada em 2012, tem
como objetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica com
o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação
saudável para crianças menores de dois anos no âmbito do SUS. Houve repasse
financeiro para o alcance de 1.919 municípios participantes do selo Unicef, até o fim de
2019, e oficinas de escuta e piloto para a expansão da EAAB para povos indígenas. Entre
2015 e 2018, foram realizadas 138 oficinas com formação de 2.566 tutores,
envolvimento de 1.697 Unidades Básicas de Saúde e envolvimento de 26.224
profissionais de saúde. Ao total, desde 2013, já foram envolvidos 43.329 profissionais
da Atenção Básica. Em tramitação para formalizar um TED no valor de R$ 2 milhões para
ampliação da EAAB para mais de 2.000 municípios do Programa Criança Feliz.



Atualização das recomendações nacionais para uma Alimentação Adequada e
Saudável para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos – Guia Alimentar para
Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. Feita Consulta Pública, que contou com
5.487 contribuições. Em fase final de elaboração do documento.

Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Básica
Um dos pilares para a organização da atenção nutricional no SUS é a vigilância
alimentar e nutricional, considerando que o processo de organização e gestão dos
cuidados relativos à alimentação e nutrição deve ser iniciado pelo diagnóstico da
situação alimentar e nutricional.


Em 2017, a cobertura da população pelas equipes de atenção básica no Sistema
de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan Web) foi igual a 14,1%, isto é, mais
de 27 milhões de indivíduos com estado nutricional acompanhado. Em relação
aos dados de marcadores de consumo alimentar, a cobertura de
acompanhamento foi de 0,5%, o que corresponde a mais de 900 mil pessoas
RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

acompanhadas.
Frente à necessidade de ampliar e qualificar as ações de Vigilância Alimentar e Nutricional - VAN
e promover condições adequadas para o diagnóstico nutricional como parte do cuidado integral à
saúde, o MS instituiu em 2011 um incentivo financeiro para aquisição de equipamentos
antropométricos pelos municípios (Portaria nº 2.975, de 14 de dezembro de 2011).


Entre 2015 e 2018, foram investidos R$ 27,2 milhões para contemplar 1.589 municípios,
9.849 Unidades Básicas de Saúde e 507 polos do Programa Academia da Saúde. Entre
2011 e 2018 já foram contemplados 5.034 municípios, 23.346 Unidades Básicas de
Saúde e 731 polos do Programa Academia da Saúde, totalizando um investimento
correspondente a R$ 67,9 milhões.

Prevenção das Carências Nutricionais
O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA) tem como objetivo reduzir e
controlar a hipovitaminose A, a mortalidade e morbidade em crianças de 6 a 59 meses de idade, por
meio de suplementação das crianças de 06 a 11 meses com uma dose única de Vitamina A de 100.000
UI e de suplementação das crianças de 12 a 59 meses com uma dose semestral de Vitamina A de
200.000 UI.


Em 2017, foram suplementadas 2.967.643 crianças com Vitamina A (50,63% da meta 5.861.430) em 3.573 municípios contemplados pelo Programa.

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






Em 2018, participam do NutriSUS 1.042 municípios de todos os estados, os quais
pactuaram a realização da ação em 6.322 creches com uma meta de atendimento de
303.608 crianças. Também participam da Estratégia 20 Distritos Sanitários Especiais
Indígenas com 4.290 crianças indígenas a serem suplementadas.
No primeiro semestre de 2018, completaram o ciclo de suplementação 138.680
crianças (45,7% da meta). Com relação às crianças indígenas, completaram o ciclo de
suplementação 2.695 crianças (62,82% da meta).
Dentre 2015 e 2018, foram realizadas duas importações e, por solicitação da CGAN,
em 2018, a Anvisa publicou a RDC nº243/2018 que classifica o NutriSUS como um
suplemento alimentar e não medicamentoso. Isso facilitará a aquisição nacional do
produto em 2019.

Programa Criança Feliz (PCF)
O Programa Criança Feliz (PCF), de caráter intersetorial, sob coordenação do MDS, tem a
finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância,
considerando sua família e seu contexto de vida. O público atendido são gestantes,
crianças até 3 anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e cria nças até
6 anos de idade que recebem o Benefício de Prestação Continuada e suas famílias. Por
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meio de visitas domiciliares, o PCF busca fornecer informações que contribuam para o
fortalecimento do vínculo familiar, para a promoção de estímulos sociais, cog nitivos e
motores, bem como facilitar o acesso das famílias aos serviços da rede pública pela
articulação, especialmente, entre as áreas de assistência social, saúde, educação, cultura
e direitos humanos.
Tendo em vista que práticas alimentares e o estado nutricional nos primeiros anos de
vida vão influenciar as condições de saúde e o potencial de desenvolvimento infantil, em
curto e longo prazo, a contribuição da CGAN ao PCF é a oferta da Estratégia NutriSUS e
da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), referidas anteriormente.

Programa Bolsa Família na Saúde
O Programa Bolsa Família (PBF), coordenado pelo MDS, é um programa de transferência
direta de renda com condicionalidades destinado às famílias em situação de pobreza e
extrema pobreza, no qual o recebimento do auxílio está vinculado ao cumprimento de
compromissos assumidos pelas famílias e pelo poder público nas áreas de saúde,
educação e assistência social. As condicionalidades de saúde do PBF, compreendidas pelo
acompanhamento da imunização, do crescimento e desenvolvimento de crianças
menores de sete anos e da assistência ao pré-natal de gestantes, visam garantir acesso
ao direito à saúde às famílias inscritas no programa e são executadas pela Atenção Básica
dos municípios.
Na 2ª vigência de 2018:


Havia 24.533.719 beneficiários com perfil saúde a serem acompanhados, sendo
acompanhados 18.535.953 beneficiários (75,55%), com alcance da meta do PPA, PNS e
Plansan 2016-2019. Em relação ao acompanhamento infantil, 4.733.482 crianças foram
acompanhadas, de um total de 7.358.510 a serem acompanhadas (64,33%), das quais
99,44% estavam com o calendário vacinal em dia e 90,86% tiveram dados nutricionais
coletados;



Em relação ao acompanhamento das condicionalidades de gestantes, foram localizadas
484.182 gestantes, representando 134,18% do número estimado de gestantes no Brasil
para o ano de 2018 (360.854). Dentre as gestantes localizadas, 99,90% estavam com o
pré-natal em dia e 87,27% tiveram dados nutricionais coletados.



O total de beneficiários indígenas (aldeadas e não aldeadas) a serem acompanhados nas
condicionalidades de saúde do PBF foi de269.064, dos quais 200.468 (74,50%) foram
totalmente acompanhadas. Com relação às famílias quilombolas, o total de
beneficiários residentes em quilombos a serem acompanhados nas condicionalidades
de saúde do PBF foi de217.027, das quais 176.275 (81,22%) foram acompanhadas.



Por meio da plataforma UniverSUS, desde 2009, é oferecido o Curso de Educação a
Distância (EAD) sobre a operacionalização do PBF na Saúde, destinado aos profissionais
que atuam nos municípios e estados com as ações de monitoramento e
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acompanhamento das famílias beneficiárias. De 2015 a outubro 2018, foram realizadas
34 turmas do EAD com 18.635 inscritos.

Pesquisa e Extensão em Alimentação e Nutrição


Publicada, em 2017, a agenda com as Prioridades de Pesquisa para a Gestão da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição, em parceria com o GT de Nutrição da Abrasco, CNPq,
Capes e outras instituições.



Investidos R$ 15 milhões para a realização do I Inquérito de Alimentação e Nutrição Infantil,
que será a primeira pesquisa de âmbito nacional que contempla medidas antropométricas,
consumo alimentar e análise bioquímica de crianças menores de cinco anos. Além disso, a
CGAN apoia a realização da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, Pesquisa de Orçamentos
Familiares (bloco de consumo alimentar), Vigitel e Pesquisa Nacional de Saúde.



Financiamento de R$ 6 milhões para a publicação do edital de pesquisa para estudos
prioritários em alimentação e nutrição do CNPq financiado pela CGAN e DCIT/SCTIE, com
a realização de estudos multicêntricos agregando centros de pesquisa fora do eixo SulSudeste, 38 estudos originais e 13 revisões sistemáticas em todas as regiões brasileiras
(Norte: Acre, Tocantins, Amazonas e Pará).



Elaboração de minuta de edital de pesquisa sobre economia em saúde com foco em
medidas regulatórias voltadas para a prevenção e controle da obesidade e outras
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), a ser publicado em 2019.

Reformulação de alimentos
Essa agenda é representada pela pactuação de metas bianuais com associações de indústrias de
alimentos e bebidas para reformulação de alimentos processados e ultraprocessados com vistas
à redução dos teores de sódio e açúcar.
A reformulação de alimentos está alinhada às discussões em saúde pública, acerca da necessidade de
redução do consumo de sódio, gordura e açúcar, como estratégia de redução de danos à saúde
decorrentes do atual padrão alimentar brasileiro. A redução do sódio, já estabelecida dentro das ações
do Ministério da Saúde, trouxe resultados positivos para a agenda brasileira, com visibilidade
internacional, especialmente entre os países da América Latina. Espera-se produzir resultados
semelhantes do ponto de vista de redução dos teores de açúcar em alimentos industrializados.


Com relação à redução dos teores de sódio, foram assinados cinco termos de
compromisso até 2018, englobando diferentes categorias de alimentos. Os resultados de
monitoramento do primeiro biênio mostraram que, do total de 1.962 produtos avaliados,
1.771 cumpriram as metas pactuadas (90,3%). A avaliação do segundo biênio mostrou que
do total de 1.144 produtos, 1.001 atenderam as metas pactuadas (87,5%). Segundo dados
informados pelo setor produtivo de alimentos, estima-se que esta iniciativa reduza cerca
de 28 mil toneladas de sódio, considerando os quatro primeiros termos de compromisso
assinados.
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Em 2017 e 2018, foram realizadas reuniões técnicas com as associações das indústrias
de alimentos, especialistas e outras instituições, para discussão de metas de redução
dos teores de açúcar nos alimentos. Ao final de novembro de 2018, foi elaborado e
assinado o primeiro termo de compromisso para redução do açúcar entre o Ministério
da Saúde e as entidades do setor produtivo de alimentos, apresentando a pactuação de
metas bianuais em bebidas adoçadas, biscoitos, bolos, achocolatados em pó e produtos
similares de outros sabores e produtos lácteos.

Atenção às Pessoas com Necessidades Alimentares Especiais


Aprovação pela Conitec do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para
crianças com alergia à proteína do leite de vaca e da incorporação na RENAME de três
fórmulas especiais (Soja, Proteína Hidrolisada e Aminoácidos).



Iniciada parceria com a Segets para elaboração do Curso de autoaprendizagem sobre o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Celíaca, voltado a trabalhadores
da Atenção Básica, com vistas a impulsionar o diagnóstico e tratamento adequado da
doença como problema prioritário no SUS.

Agenda Internacional


O Brasil foi o primeiro país a formalizar compromissos no âmbito da Década de Ação das
Nações Unidas para Nutrição e o Ministério da Saúde está liderando duas Redes de Ação
relacionadas à Década:
o

Rede de Ação de Guias Alimentares para as Américas (coordenada pelo Brasil em
parceria com os Ministérios da Saúde da Argentina e do Uruguai);

o

Rede de Ação sobre Estratégias para a Redução do Consumo de Sal para a Prevenção
e Controle de Doenças Cardiovasculares nas Américas (coordenada pelo Brasil em
parceria com os Ministérios da Saúde da Argentina, Colômbia e Costa Rica).

o

Ainda, o Brasil está como co-presidente junto ao Chile da Rede de Ação para
Ambientes Alimentares Saudáveis para as Américas (REALISA - Red De Acción De Las
Américas Por Entorno Alimentarios Saludables).



Em outubro de 2017, o Ministério da Saúde coordenou a delegação brasileira do Comitê
de Segurança Alimentar (CSA) da FAO e realizou Seminário sobre Obesidade Infantil em
Roma. Em outubro de 2018, apoiou evento paralelo no CSA, coordenado pelo Ministério
do Desenvolvimento Social, sobre ambientes alimentares saudáveis e contexto urbano no
âmbito da implementação dos compromissos da Década de Ação para Nutrição das
Nações Unidas.



Formalização da Cooperação técnica Brasil-Canadá em alimentação e nutrição, diabetes,
saúde mental e saúde indígena.



Formalização da Cooperação técnica Brasil- México para agendas relacionadas à prevenção e
ao controle da obesidade.
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Formalização da Cooperação técnica Brasil-Moçambique para fortalecimento da
Governança em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) em Moçambique. Este
Projeto visa desenvolver mecanismos para o fortalecimento e integração do sistema
de governança em segurança alimentar e nutricional (SAN) em Moçambique por meio
da criação de mecanismos intersetoriais e participativos de governança; da criação de
cursos (lato e stricto sensu) e capacitação de quadros técnicos moçambicanos; e do
fortalecimento do protagonismo do setor da saúde no âmbito das políticas públicas e
da Estratégia Nacional de SAN, para reversão das altas taxas de desnutrição infantil
crônica e outros agravos nutricionais que ainda prevalecem naquele país. Além da
CGAN/MS, participam também a Sesan/MDS e a Fiocruz.



Representação do Ministério da Saúde em diversas comissões internacionais:





o

Comissão Intergovernamental de Segurança Alimentar e Nutricional do Mercosul;

o

Codex Alimentarius:

o

Comitê de Rotulagem e Comitê de Nutrição e Alimentos para Fins Especiais;

o

Grupo Técnico Assessor para a Prevenção de Doenças Cardiovasculares mediante
a Redução do Sódio nas Dietas (co-chair para a América Central e do Sul);

o

Colegiados de discussões sobre sistemas alimentares no âmbito da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO).

Participação na Comissão Intergovernamental de Segurança Alimentar e Nutricional
do Mercosul: nas últimas presidências pró tempore do Brasil, no primeiro semestre de
2015 e no segundo semestre de 2017, foram propostos e aprovados os seguintes
acordos nessa temática:
o

Acordo nº 02/15 “Recomendação de políticas e medidas regulatórias para a
redução do consumo de sódio”;

o

Acordo nº 03/15 “Recomendação de políticas e medidas regulatórias para a
prevenção e controle da obesidade”;

o

“Acordo para recomendação de políticas e medidas regulatórias para a
eliminação gradual de gorduras trans de origem industrial nos alimentos”.

o

Além disso, o debate específico do aprimoramento da rotulagem nutricional
de alimentos tem ganhado espaço no Cisan, confirmado pela assinatura do
MERCOSUL/RMS/ACORDO Nº 03/2018 - “Princípios no Mercosul para a
rotulagem frontal de alimentos com conteúdo excessivo de gorduras,
açúcares e sódio”.

Em 2017, houve um novo Termo de Cooperação com a Organização Pan-Americana de
Saúde - Opas, com R$ 25 milhões destinados às ações de alimentação e nutrição entre
2017 e 2021. Destaca-se que, desde 2006, a CGAN tem parceria com a Opas para
qualificação das ações.
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Em 2017, foi firmado o TED com a Agência Brasileira de Cooperação/MRE, no valor de R$ 2,5
milhões para a realização de atividades de cooperação Sul-Sul visando fortalecer a agenda de
segurança alimentar e nutricional por meio de ações de enfrentamento da múltipla carga de
má nutrição em países em desenvolvimento.



Além do já mencionado Termo de Cooperação com a Unesco para a qualificação do
Programa Saúde na Escola.

Articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição é a principal política do setor saúde que
promove articulação entre o SUS e o Sistema Intersetorial de Segurança Alimentar e
Nutricional (Sisan), de forma que a realização das ações relacionadas a todas as diretrizes da
PNAN corresponde à contribuição setorial para a garantia da segurança alimentar e
nutricional. Nesse sentido, por ser responsável pela coordenação da PNAN, a CGAN participa
de diversos fóruns intersetoriais relacionados à Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, à Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e à gestão de outros
programas de alimentação, nutrição e promoção da saúde de outros ministérios,
representando o Ministério da Saúde.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Agenda de cuidado


Aprimorar a agenda do cuidado: qualificar profissionais, teleassistência, estratégias de
autocuidado;



Ampliar assistência farmacêutica e insumos para diagnóstico na Atenção Básica;



Estratégias de capacitação e valorização dos profissionais de saúde.



Reduzir número de internações evitáveis e complicações decorrentes de diabetes,
obesidade e hipertensão

Promoção da saúde e da alimentação saudável


Apoiar produção de evidências custo efetivas de medidas para prevenção e
enfrentamento de obesidade e outras doenças crônicas;



Fortalecer as relações institucionais para avanço nas agendas prevenção e
enfrentamento de obesidade e outras doenças crônicas;



Impulsionar estratégias de comunicação efetivas sobre as mensagens dos Guias;



Delinear diretrizes da Atividade Física para o cuidado da diabetes, obesidade e
hipertensão.
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Gestão de qualidade dos programas


Fortalecer os estados e, principalmente, os municípios, na gestão das ações e dos
programas PNAN e Política Nacional de Promoção da Saúde - PNPS;



Organizar a terapia nutricional e apoiar a gestão da organização do cuidado nos
municípios.



Fortalecer o monitoramento das ações e programas;



Colaborar para a produção nacional do NutriSUS.

1.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E
COMPETÊNCIAS DA COORDENAÇÃOGERAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO –
CGAN
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A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) compõe a política de saúde e, no
âmbito do Ministério da Saúde, sua gestão está a cargo da Coordenação Geral de Alimentação
e Nutrição (CGAN). Apresenta-se aqui informações sobre a estrutura, competências e atuação
da Coordenação e de seu quadro de profissionais.

1.1 Lócus Institucional e Competências
A primeira versão da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) foi publicada
em 1999 e atualizada em 2011, frente às mudanças no perfil epidemiológico nutricional
ocorridas na década. A PNAN tem como atual propósito “a melhoria das condições de
alimentação, nutrição e saúde da população brasileira mediante a promoção de práticas
alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado
integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição” e por pressupostos os direitos à
saúde e à alimentação adequada e saudável. É orientada ainda pelos princípios doutrinários e
organizativos do SUS, aos quais se somam os princípios: alimentação como elemento de
humanização das práticas de saúde; respeito à diversidade e à cultura alimentar; fortalecimento
da autonomia dos indivíduos; determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da
alimentação e nutrição; e Segurança Alimentar e Nutricional com soberania.1
Para alcance de seu propósito, a PNAN traz um conjunto de diretrizes que norteiam a
organização e oferta dos cuidados relativos à alimentação e nutrição no SUS, que devem
contribuir para a conformação de uma rede integrada, resolutiva e humanizada de cuidados,
sendo elas: (1) Organização da Atenção Nutricional; (2) Promoção da Alimentação Adequada e
Saudável (PAAS); (3) Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN); (4) Gestão das Ações de
Alimentação e Nutrição; (5) Participação e Controle Social; (6) Qualificação da Força de Trabalho;
(7) Controle e Regulação dos Alimentos; (8) Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação
e Nutrição; (9) Cooperação e articulação para a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)1.
A gestão da PNAN é compartilhada pelas três esferas de gestão do SUS, representadas
pelo Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde dos estados e D Distrito Federal e municípios,
cujas responsabilidades estão definidas no texto da PNAN. No âmbito do Ministério da Saúde,
compete à Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) coordenar a gestão da PNAN,
por meio de articulações intra e intersetorial necessárias à implementação de suas diretrizes1.
O Ministério da Saúde2 está organizado em sete secretarias (Executiva; Atenção à Saúde;
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos; Gestão
Estratégica e Participativa; Vigilância em Saúde; e Saúde Indígena), além do Gabinete do
Ministro, Consultoria Jurídica, Órgãos Colegiados (Conselho Nacional de Saúde e Conselho de
Saúde Suplementar e Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec) e
Entidades Vinculadas3.
A Secretaria de Atenção à Saúde é integrada por sete Departamentos, a saber: Atenção
Básica (ao qual se vincula a CGAN); Atenção Hospitalar e de Urgência; Ações Programáticas
1

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de
Alimentação e Nutrição. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. [Série B. Textos Básicos de Saúde].
2 Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016 (http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20152018/2016/Decreto/D8901.htm#art9)
3 Anvisa, ANS, Funasa, Fiocruz, Hemobrás, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Fêmina e Hospital Cristo
Redentor.
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Estratégicas; Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas; Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social em Saúde; Atenção Especializada e Temática e Gestão
Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro.
Apesar de fazer parte do Departamento de Atenção Básica (DAB) desde 1999, somente
em 20104, a coordenação passou a constar oficialmente na estrutura administrativa do
Ministério da Saúde, com alteração de sua denominação de “Coordenação-Geral da Política de
Alimentação e Nutrição” para “Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição – CGAN”. As
competências da CGAN foram revistas e consolidadas por meio do art. 16 da Portaria nº 1.419,
de 8 de junho de 20175, que aprova os Regimentos Internos dos órgãos do Ministério da Saúde,
e constam no Quadro 1.
Quadro 1. Competências da CGAN6

·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

Articular com estados, municípios e o Distrito Federal a implementação da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN no território nacional;
Desenvolver e propor mecanismos, instrumentos e normas de apoio à gestão,
controle e avaliação dos programas e das ações e serviços referentes à área de
alimentação e nutrição no âmbito do SUS;
Promover articulação intrasetorial e intersetorial e prestar cooperação técnica para
as ações e programas de segurança alimentar e nutricional;
Planejar e propor indicadores e diretrizes nacionais para monitorar a situação
alimentar e nutricional da população;
Propor ações de normatização e gerenciamento do Sistema de Vigilância Alimentar
e Nutricional - Sisvan, realizando análises de indicadores com abrangência nacional;
Desenvolver e propor programas e ações de prevenção e controle das deficiências
nutricionais, desnutrição, obesidade e doenças crônicas associadas à alimentação;
Propor diretrizes técnicas para desenvolver e apoiar a realização de ações,
programas e estratégias de promoção da alimentação adequada e saudável em
todas as fases do ciclo da vida;
Preparar e propor conteúdos e diretrizes técnicas para a educação alimentar e
nutricional da população, por meio de elaboração de guias alimentares nacionais;
Propor e subsidiar tecnicamente a elaboração de normas e regulamentos de
alimentos com vistas à melhoria nutricional da população;
Acompanhar, monitorar e avaliar as ações e programas de alimentação e nutrição
nas três esferas de governo;
Prestar cooperação técnica aos estados, municípios e Distrito Federal na
implantação, implementação de programas e ações de alimentação e nutrição na
organização da rede de atenção à saúde.
Apoiar o desenvolvimento, a formação, a pesquisa e a rede de centros
colaboradores em alimentação e nutrição;
Analisar e emitir parecer em projetos de cooperação com estados, municípios e
outras instituições visando ao desenvolvimento de ações e melhoria nutricional da
população;

4

Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010 (http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-733619-outubro-2010-609118-norma-pe.html )
5 Aprova os Regimentos Internos e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e das Funções de Confiança
das unidades integrantes da Estrutura Regimental do Ministério da Saúde.
6 Fonte: Portaria GM
nº 1.419, de 8 de junho de 2017, do Ministério da Saúde
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt1419_09_06_2017.html)
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·
·
·

Elaborar indicadores e relatórios de gestão para monitoramento e avaliação das
ações planejadas no âmbito de sua atuação;
Realizar a gestão dos programas sob sua responsabilidade voltados para a
promoção da saúde em âmbito nacional; e
Contribuir na gestão e implementação das ações de saúde vinculadas aos programas
de desenvolvimento social.

A partir de 2011, a CGAN passou a ser responsável pela gestão do Programa Academia
da Saúde, instituído neste mesmo ano pela Portaria nº 719, de 7 de abril, e pela gestão do
Programa Saúde na Escola (PSE), existente desde 2007, antes sob gestão direta do Gabinete do
DAB. Tais programas foram incorporados à CGAN pela compreensão da nova gestão do DAB, à
época, de que essa Coordenação já possuía como característica e expertise a gestão de
programas intersetoriais e de articulação para promoção da saúde.
O Programa Academia da Saúde, criado em 2011, e redefinido por meio da Portaria Nº
2.681, de 7 de novembro de 2013, integra a Política Nacional de Promoção da Saúde do
Ministério da Saúde, tendo como objetivo reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da
população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de
doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças
transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
Já o Programa Saúde na Escola, instituído por meio do Decreto Presidencial nº 6.286 de
05 de dezembro de 2007, é estruturado e gerido, de forma intersetorial, pelo Ministério da
Saúde e pelo Ministério da Educação. O PSE é um programa estratégico, em nível nacional, pois
trabalha a promoção da saúde integrando as equipes das unidades básicas de saúde e das
escolas para construção de ações coordenadas no território onde atuam. Também é visto como
uma importante contribuição tanto para construção de territórios educativos quanto para
potencialização da atenção básica à saúde no seu território adscrito.

1.2 Organização do Processo de Trabalho
Pela magnitude, diversidade e especificidade de ações e atividades sob sua
responsabilidade e com a finalidade de desenvolver, formular e supervisionar as diversas ações
emanadas dos fundamentos e diretrizes da PNAN, do PSE e do Programa Academia da Saúde, a
CGAN conta atualmente (dezembro de 2019) com um quadro de 31 profissionais, que se
organizam internamente nas seguintes equipes:
a) Gestão da PNAN
b) Programas Estratégicos
c) Promoção da Alimentação Adequada e Saudável
d) Vigilância Alimentar e Nutricional
e) Promoção da Saúde na Atenção Básica: – Programa Academia da Saúde e Programa
Saúde na Escola

A integrando a equipe, há ainda o apoio administrativo que hoje conta com duas
profissionais terceirizadas.
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A Figura 1 abaixo sintetiza a organização temática interna atual da CGAN.

Figura 1- Organização interna da CGAN

As frentes de trabalho (Quadro 2) estão relacionadas às ações estratégicas para
implementação das diretrizes da PNAN, que incluem a vigilância alimentar e nutricional, a
promoção da alimentação adequada e saudável, a prevenção e controle de agravos relacionados
à alimentação e nutrição e o desenvolvimento de pesquisa, inovação e conhecimento em
alimentação e nutrição, com vistas à organização da atenção nutricional no SUS; o
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família no setor saúde e, mais
recentemente o Programa Criança Feliz, sob gestão do MDS. E ainda as ações de Promoção da
Saúde na Atenção Básica, em especial, o Programa Saúde na Escola (PSE) e o Programa Academia
da Saúde.
Ao longo desses quatro anos, o número de técnicos atuando na CGAN foi reduzido
significativamente. Em 2017, em razão de alterações na estrutura interna do DAB, a CGAN, por
determinação da Direção do DAB, além da redução no número de profissionais atuantes nas
áreas finalísticas, perdeu seus trabalhadores da área administrativa, que foram incorporados à
força de trabalho administrativa para cobrir todo o Departamento.

Quadro 2 – Principais frentes de trabalho da CGAN por equipe (2015-2018).
Equipes

Frentes de trabalho
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Apoio Administrativo

·
·
·
·
·

Secretaria da Coordenação
Arquivo
Distribuição de publicações
Passagens e diárias
Acompanhamento e distribuições de processos pelo SEI

·
·

Gestão das ações orçamentárias de alimentação e nutrição;
Coordenação e organização de processos internos de planejamento
e balanço de gestão;
Representação da CGAN nos processos de planejamento e balanço
de gestão do DAB, SAS e Ministério;
Monitoramento de metas relacionadas à alimentação e nutrição
nos planos de governo;
Articulação interfederativa para apoio à gestão das ações de
alimentação e nutrição;
Interlocução com a OPAS – Termos de Cooperação;
Coordenação, planejamento e acompanhamento das estratégias de
formação e qualificação de trabalhadores da atenção básica do SUS;
Organização da atenção às pessoas com necessidades alimentares
especiais no SUS;
Articulação interna e externa relacionada à agenda de Segurança
Alimentar e Nutricional;
Articulação com organizações e instâncias de controle social do SUS
e Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - Sisan (Comissão
Intersetorial de Alimentação e Nutrição /Conselho Nacional de
Saúde e Consea);
Articulação com Ministério Público e sistema de defesa do
consumidor
Organização de eventos e elaboração, colaboração e revisão de
publicações;
Elaboração de informes semanais (Segundeira) relacionados à
agenda de alimentação e nutrição;
Elaboração de informes estaduais sobre a implementação das
ações da PNAN;
Apoio e acompanhamento de agendas de gestão da Atenção Básica
(Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; AB Resolutiva, PMAQ,
outros);
Gestão de projetos e de ações para qualificação profissional em
graduação e pós-graduação;
Análise técnica da judicialização para acesso a fórmulas e
suplementos nutricionais no SUS;
Articulação com a média e alta complexidade para atenção
nutricional;
Acompanhamento de atualização das informações disponíveis no
site do DAB;
Apresentação técnica em eventos;
Representação em colegiados internos e externos (nacionais e
internacionais).

·
·
·
·
·
·
·
·

Planejamento e
Relações Institucionais

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
Vigilância Alimentar e
Nutricional

·
·
·

Representação da CGAN em agendas internacionais de cooperação
técnica com outros países e agências internacionais;
Representação do Brasil no Grupo Técnico Assessor da Opas para a
Redução do Sódio nas Américas;
Gestão das ações de VAN a nível nacional e apoio a estados e
municípios na organização da VAN nos serviços de saúde
Gestão do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan);
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·
·
·
·
·
·
·

·

·

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
Programas Estratégicos
em Alimentação e
Nutrição

·
·

·

·

Coordenação da integração de dados de antropometria e consumo
alimentar de sistemas, como e-SUS e PBF, ao Sisvan;
Articulação dos temas de vigilância alimentar e nutricional com
áreas da CGAN, DAB e outros departamentos e secretarias;
Assessoria e monitoramento das ações de VAN junto aos estados,
DF e municípios (à distância e in loco);
Participação do GT PMAQ;
Participação do GT e-SUS Atenção Básica;
Participação na elaboração do Mapa da Insegurança Alimentar e
Nutricional, em conjunto com o MDS;
Planejamento e acompanhamento da realização de estudos com
vistas a produção de evidências na agenda de alimentação e
nutrição para aprimoramento de políticas e programas afetos à
PNAN;
Coordenação, planejamento, apoio e monitoramento de inquéritos
populacionais e pesquisas (IBGE, SCTIE/MS, universidades,
instituições de pesquisa);
Participação das discussões e reuniões do Codex Alimentarius para
construir o posicionamento brasileiro nos seguintes grupos: GTFL
Rotulagem de Alimentos; GTNFSDU – Comitê de Nutrição e
Alimentos para Fins Especiais.
Coordenação, planejamento, implementação e monitoramento das
atividades (acordos) para redução do consumo de gorduras, sódio
e açúcares, incluindo a negociação de metas de redução com as
indústrias;
Participação no planejamento e acompanhamento das estratégias
de formação e qualificação de trabalhadores da atenção básica do
SUS;
Participação e acompanhamento na agenda intersetorial sobre
Agroecologia e Saúde;
Organização e apoio a eventos;
Apresentação técnica em eventos e fóruns colegiados;
Elaboração, colaboração e revisão de publicações;
Representação em colegiados internos e externos (nacionais e
internacionais).
Gestão do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A;
Gestão do Programa Nacional de Suplementação de Ferro;
Gestão da Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com
Micronutrientes em Pó – NutriSUS;
Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família e das informações do Sistema de Gestão do Programa
Bolsa Família na Saúde;
Gestão da Estratégia para Prevenção e Vigilância dos casos de
Beribéri;
Apoio aos Estados e municípios para implementação dos programas
de prevenção e controle de carências nutricionais;
Acompanhamento da compra de insumos estratégicos e discussão
para a incorporação de tecnologia para a produção nacional de
insumos para os programas, (entre estes, o do sachê de
micronutrientes recomendado pelo NutriSUS);
Elaboração de Notas Técnicas e pareceres sobre o
acompanhamento das condicionalidades do PBF na Saúde, retorno
aos e-mails de suporte a gestão do PBF na Saúde encaminhados
pelos gestores dos estados e municípios;
Planejamento, acompanhamento e tutoria do Curso de Educação à
Distância do PBF na Saúde;
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·
·
·
·
·
·
·

·

·

·
·
·
·

·

·
Promoção da
Alimentação Adequada
e Saudável

·
·

·

·
·

·
·
·
·
·
·
·

Assessoria e monitoramento das ações junto aos estados, DF e
municípios (à distância e in loco);
Preceptoria de estágios de graduação em Nutrição na CGAN e dos
residentes que fazem imersões no DAB;
Organização e apoio a eventos;
Apresentação técnica em eventos e fóruns colegiados;
Elaboração, colaboração e revisão de publicações;
Representação em colegiados internos e externos (nacionais e
internacionais).
Planejamento, coordenação e acompanhamento das ações de
promoção da alimentação adequada e saudável sob
responsabilidade da CGAN;
Acompanhamento/colaboração das ações desenvolvidas na
Estratégia Amamente e Alimenta Brasil (EAAB), incluindo a
interlocução com Saúde da Criança e IBFAN – EAAB;
Planejamento,
coordenação
e
acompanhamento
da
implementação da linha de cuidado obesidade nos Estados e
Municípios;
Participação/colaboração elaboração PCDT Obesidade/Conitec;
Coordenação do processo de elaboração de PCDT para manejo da
obesidade infantil;
Planejamento,
coordenação
e
acompanhamento
da
implementação do Programa Crescer Saudável;
Acompanhamento/colaboração no Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (ProadiSUS) – Alimentação Cardioprotetora;
Acompanhamento/colaboração no grupo técnico de revisão dos
parâmetros nutricionais do Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT;
Acompanhamento/colaboração no grupo técnico de revisão dos
parâmetros nutricionais do Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE;
Interlocução com MDS – Pacto da Alimentação Saudável e
Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade
Participação na coordenação, planejamento e acompanhamento
das estratégias de formação e qualificação de trabalhadores da
atenção básica do SUS nas temáticas de obesidade e promoção da
alimentação saudável;
Planejamento coordenação e participação no processo de revisão
do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de dois anos
de idade;
Articulação interna e externa para implementação e divulgação do
Guia Alimentar para a População Brasileira;
Elaboração de propostas legislativas e outros atos normativos na
temática de regulação e ambientes saudáveis (regulação da
publicidade, regulação das cantinas escolares);
Estudo e articulação com Receita Federal/Ministério da fazendo
para discussão e taxação de bebidas adoçadas;
Análise técnica de projetos de leis relacionados a PAAS/ambientes
saudável e regulação (taxação, rotulagem, cantinas e publicidade);
Representação em audiências públicas sobre propostas legislativas;
Organização e apoio a eventos;
Cooperação com países para troca de experiências na agenda de
prevenção e controle da obesidade;
Coordenação da Rede de Guia Alimentares para América
Apresentação técnica em eventos e fóruns colegiados;
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Promoção da Saúde na
Atenção Básica

·

·
·
·
·
·
·
·
·

Elaboração, colaboração e revisão de publicações;
Representação em colegiados internos e externos (nacionais e
internacionais).
Coordenação técnica do Programa;
Sistematização e análise do processo de trabalho e resultados;
Análise e emissão de pareceres e Notas Técnicas sobre demandas
do Ministério Público, Câmara dos Deputados e Municípios;
Educação permanente junto aos estados e municípios;
Monitoramento dos instrumentos de gestão (PPA. LOA, PAT);
Definição de linhas de atuação e reestruturação do Programa;
Articulação com a Secretaria de Vigilância em Saúde do MS;
Participação no planejamento e acompanhamento das estratégias
de formação e qualificação de trabalhadores da atenção básica do
SUS;
Acompanhamento da implementação do Programa no país;
Apoio no acompanhamento de pesquisas;
Elaboração de artigos científicos e material técnico;
Elaboração relatórios e de portarias de regulação do Programa;
Acompanhamento e análise do Sistema de Monitoramento de
Obras da AB (Sismob) para os polos do Academia da Saúde;
Apoio ao desenvolvimento tecnológico do SAIPS e do Sismob para
custeio do polo;
Análise e emissão de pareceres no SAIPS para custeio dos polos;
Atendimento aos municípios sobre situações de construção e
custeio dos polos;
Organização e apoio a eventos;
Apresentação técnica em eventos e fóruns colegiados;
Elaboração, colaboração e revisão de publicações;
Representação em colegiados internos e externos (nacionais e
internacionais).
Coordenação técnica do PSE;
Elaboração de relatórios e instrumentos normativos do Programa;
Sistematização e análise do processo de trabalho e resultados;
Análise e emissão de pareceres e Notas Técnicas sobre demandas
do Ministério Público, Câmara dos Deputados e Municípios;
Realização de formação e educação permanente nos estados e
municípios;
Monitoramento dos instrumentos de gestão (PPA. LOA, PAT);
Articulação com a Secretaria de Vigilância em Saúde do MS, com a
Saúde da Criança, Saúde do Homem, Saúde do Adolescente,
Secretaria de Educação Básica (Mec), MDS, Unesco, Opas, Inca e
Anvisa;
Participação no planejamento e acompanhamento das estratégias
de formação e qualificação de trabalhadores da atenção básica do
SUS;
Acompanhamento da implementação do programa no país.
Elaboração de material técnico sobre o PSE;
Acompanhamento e análise dos dados de adesão dos municípios ao
PSE;
Apoio técnico às escolas na elaboração da Semana Saúde na escola;
Organização e sistematização das reuniões técnicas do Coletivo
Técnico do PSE;
Apoio técnico no acompanhamento e elaboração da pesquisa de
saúde do escolar (Pense);
Organização e apoio a eventos;
Apresentação técnica em eventos e fóruns colegiados;

RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

·
·

Elaboração, colaboração e revisão de publicações;
Representação em colegiados internos e externos (nacionais e
internacionais).

Fonte: Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição, 2018

1.3 Colegiados setoriais e intersetoriais com participação da CGAN
As ações de alimentação e nutrição e promoção da saúde, no âmbito do Ministério da
Saúde (MS), não são de responsabilidade única da coordenação. A articulação intrassetorial
(com outras coordenações, departamentos, secretarias do MS e órgãos vinculados),
intersetorial e a articulação interfederativa são constantes no processo de trabalho desta
coordenação. Dessa forma, a CGAN tem participação em diferentes colegiados temáticos,
constituídos no âmbito do MS e fora dele, com os quais se realizam as relações intra e
intersetoriais, incluindo fóruns internacionais. O Quadro 3 abaixo mostra essa participação.

Quadro 3 - Colegiados setoriais e intersetoriais com participação da CGAN
Situação em dezembro de 2018
Em funcionamento
Inoperante/desativado
INTRASETORIAIS
Colegiado Gestor da RedeNutri
X
Coletivo Técnico do PSE
X
Comissão Interinstitucional para Implementação,
X
Acompanhamento e Monitoramento das Ações de
Fortificação de Farinhas de Trigo, de Milho e de seus
Subprodutos
Comissão Interinstitucional para Prevenção e
X
Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo
Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição
X
do Conselho Nacional de Saúde – Cian/CNS
Comitê de Acompanhamento da Pesquisa Nacional
X
de Saúde do Escolar
Comitê de Organização da Pesquisa Nacional de
X
Demografia e Saúde
Comitê de Prevenção ao Suicídio (Ministério da
X
Saúde).
Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da
desde 2015
Saúde (CGPNaPS)
Comitê para Redução de Sódio, Açúcar e Gorduras
X
nos Alimentos Industrializados
Comitês de Gestão de Indicadores (CGI) e Comitês
X
Temáticos Interdisciplinares (CTI) da RIPSA
Grupo de trabalho da linha de cuidado das pessoas
X
com sobrepeso e obesidade
Grupo de Trabalho de revisão da terminologia de
Desde 2016
tipos de estabelecimentos de saúde
Grupo de Trabalho Sismob 2.0
X
Grupo Elaborador das Diretrizes Diagnósticas e
Terapêuticas para Intoxicações por Agrotóxicos
X
Colegiado (órgão de vinculação)
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Grupo Gestor da Estratégia Amamenta e Alimenta
X
Brasil
GT Dengue e Chickungunya
X
GT Observatório de Microcefalia
GTs temporários da Anvisa
X
Rotulagem e Alegações Nutricionais
INTERSETORIAIS
Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e
X
Nutricional e suas Comissões (Obesidade e
Monitoramento, PCT, Perdas e Desperdícios,
Regularização Sanitária para as Compras da
Agricultura Familiar)
Câmara Técnica de Agricultura Orgânica
Comissão especial do Direito Humano à
X
Alimentação Adequada e Saudável – Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República
Comissão interministerial de agroecologia
e
X
produção Orgânica - Ciapo
Comissão Organizadora da Campanha Nacional de
Alimentos Orgânicos
Comissão Tripartite do Programa de Alimentação
X
do Trabalhador – CTPAT
Comitê Gestor do Programa Criança Feliz
X
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
X
Nutricional – Consea (e algumas de suas comissões
- CP1, CP2 e CP4 – e grupos de trabalho)
Fórum Intergovernamental e Intersetorial de
X
Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa
Família
Grupo de Trabalho BPC (Benefício de Prestação
X
Continuada) na Escola
Grupo de Trabalho da Pesquisa de Orçamentos
X
Familiares (módulo de consumo alimentar)
Grupo de Trabalho do Programa Bolsa Família
X
Grupo de Trabalho para realização de Campanha de
Incentivo ao Consumo de Frutas, Legumes e
Verduras (FLV) nas Centrais de Abastecimento
(Ceasas)
Grupo Elaborador das Diretrizes Diagnósticas e
x
Terapêuticas para Intoxicações por Agrotóxicos
INTERNACIONAIS
Comissão Intergovernamental de Segurança
x
Alimentar e Nutricional- (Mercosul)
Comitê Codex Alimentarius do Brasil, Mercosul,
X
Codex Alimentarius FAO/OMS
Comitê Gestor Nutrition For Growth
Consórcio Multilateral para a Redução do
X
Consumo de Sódio nas Américas (SaltSmart
Americas – Fórum Pan-Americano de Doenças
Crônicas/Opas)
Grupo de Trabalho permanente da Anvisa sobre
X
Nutrição e Alimentos para Fins Dietéticos Especiais
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X

Desde 2016

desde 2016

Desde 2015
Desde 2015

Desde Agosto/2016

1.3 Caracterização da Força de Trabalho
No início de 2015, a CGAN contava com 40 colaboradores, além da coordenadora-geral.
Entre 2016 e 2017 houve uma remodelação no quadro de técnicos lotados na CGAN, por
determinação da Direção do DAB. Nesse período, saíram da Coordenação 19 trabalhadores (as),
dos quais 10 bolsistas e 9 servidores efetivos.
Nos últimos anos, a Coordenação-Geral conseguiu recompor parcialmente a força de
trabalho e, em dezembro de 2018, o quadro da CGAN contava com 33 pessoas, incluída a
coordenadora e duas secretárias terceirizadas. Dentre os 30 técnicos, 20 são servidores (as)
públicos (66,7%). Comparativamente à gestão anterior, ocorreu redução no número de
profissionais atuando na CGAN, mas houve inversão em termos de vinculação: enquanto, em
dezembro de 2014, 40% dos trabalhadores eram servidores públicos, em 2018, esse percentual
chega a 67%. Isso pode sugerir - muito embora a restrição drástica de servidores atuando na
Coordenação - que há certa garantia de continuidade das ações na mudança de gestão e
garantia de memória institucional e dos processos de trabalho.
A Tabela 1 mostra a formação básicas dos trabalhadores da CGAN que possuem nível
superior de formação:

Tabela 1 - Perfil de formação acadêmica dos profissionais lotados na CGAN, em dezembro de
2018
Formação Básica

n

%

Nutrição
Admínistração
Técnico em secretariado
Ed Física/ Fisioterapia/Terapia Ocupacional
Outros (eng. Alimentos; pedagogia; odontologia;
letras; ciências farmacêuticas; ciências biológicas)

17
3
2
3
6

57
10
6
10

Total

31

19
100

Incluindo a Coordenadora atual (nutricionista)

Como esperado, e conforme Tabela 1, por identificação com a área temáticas, 57% são
nutricionistas. O Programa Academia da Saúde concentra os profissionais que têm formação em
educação física, fisioterapia e terapia ocupacional. Administradores formam 10% da força de
trabalho. Destaca-se, contudo, que a equipe da CGAN tende a ser multiprofissional, mas com
concentração nas formações em saúde.
Dentre os 28 profissionais de nível superior7, 20 (71%) possuem Mestrado ou estão em
curso de Mestrado, destacando-se formações em nutrição humana, saúde pública/coletiva e
políticas públicas. Daqueles que são mestres, 35% também têm doutorado ou estão em
formação para doutoramento. A coordenadora da CGAN tem doutorado em Nutrição.
Historicamente, as sucessivas gestões da CGAN têm incentivado e fomentado a formação do seu
quadro de trabalhadores, buscando qualificação da gestão e das ações da PNAN e, mais
recentemente, dos programas vinculados à promoção da saúde (Academia da Saúde e Saúde na
Escola).

7

Excluída a Coordenadora atual
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2.CENÁRIO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA
POPULAÇÃO BRASILEIRA
A alimentação e nutrição constituem-se em requisitos básicos para promoção e a
proteção da saúde. A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, compromisso expresso
na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (2011) e na Política Nacional de Promoção da
Saúde (2014) do Ministério da Saúde, é compreendida como um conjunto de estratégias que
proporcionem aos indivíduos e coletividades a realização de práticas alimentares apropriadas
aos seus aspectos biológicos e socioculturais, bem como ao uso sustentável do meio ambiente.
A Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN traz um conjunto de diretrizes que
norteiam a organização e oferta dos cuidados relativos à alimentação e nutrição, que devem
contribuir para a conformação de uma rede integrada, resolutiva e humanizada de cuidados. As
diretrizes abrangem ações de atenção nutricional no SUS, com foco na vigilância alimentar e
nutricional, promoção da alimentação adequada saudável e prevenção e cuidado integral de
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agravos relacionados à alimentação e nutrição. Essas atividades são integradas às demais ações
de saúde nas redes de atenção, tendo a atenção básica como ordenadora das ações e se alinham
às diretrizes do SUS –universalidade, integralidade, equidade na assistência, direito à
informação, entre outros.
O Brasil vem vivenciando o avanço rápido, e cada vez mais precoce, da obesidade como
importante fator de risco associado com morbidades que se manifestam em altas taxas de
mortalidade e morbidades por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como diabetes,
hipertensão, alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares, uma das faces da insegurança
alimentar e nutricional. A complexidade dos determinantes sociais envolvidos nesse problema,
requer o desenvolvimento de ações intersetoriais para garantia do acesso à alimentação
adequada e saudável e também de ações de incentivo, apoio e proteção a práticas alimentares
saudáveis. Isso se faz por meio das instâncias colegiadas e participativas que compõem o
Sistema Nacional de SAN (Sisan).
O Sisan foi estabelecido como um sistema de gestão integrador de políticas públicas
setoriais, Inter federativas e participativa para garantir o Direito Humano à Alimentação
Adequada -DHAA e a SAN no território nacional. A política de saúde, indubitavelmente, é umas
das políticas setoriais imprescindíveis para atingir os objetivos a que se propõe o Sisan. Este,
integrado por Consea, Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) e
pelas Conferências de SAN, nas três esferas de governo, apresenta demandas às quais o Estado,
por meio de suas políticas públicas, entre estas, a saúde, tem responsabilidade em responder.
A determinação do sobrepeso e da obesidade está no conjunto de fatores que constitui
o modo de vida das populações modernas, que consomem cada vez mais alimentos
processados, energeticamente densos e ricos em açúcares, gorduras e sódio com uma
quantidade de calorias consumidas além da necessidade individual. Esse desequilíbrio decorre,
em parte, pelas mudanças do padrão alimentar aliados à reduzida prática de atividade física,
tanto no período laboral como no lazer. As causas, no entanto, não são apenas individuais, mas
também ambientais e sociais, sobre as quais o indivíduo tem pouca ou nenhuma capacidade de
interferência. Também não estão restritas a ações de competência exclusiva do setor saúde; ao
contrário, é sobre este que se impõem os maiores custos da obesidade e das DCNT. Conter o
crescimento e reduzir as prevalências de excesso de peso exige a adoção de medidas complexas,
com ações dirigidas aos indivíduos e coletividades, as quais, por sua vez, proporcionem
mudanças sustentáveis nos ambientes e modos de vida de toda a população, possibilitando a
adoção de escolhas alimentares adequadas e saudáveis e a prática adequada e suficiente de
atividade física.
É certo que, por seu alto grau de capilaridade e pelo vínculo que possibilita entre
população e território adscrito, a atenção à saúde – mais especificamente a atenção básica - é
espaço fundamental para a prevenção e o cuidado de pessoas com sobrepeso e obesidade e
morbidades associadas. Contudo, no contexto da SAN e do conceito de alimentação adequada
e saudável adotado no Brasil8, entende-se que, se ao setor saúde cabem responsabilidades na
reversão desse quadro epidemiológico, essa responsabilidade extrapola a suas competências
institucionais, exigindo ações intersetoriais importantes.
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A nova edição do Guia Alimentar para a População Brasileira9, de 2014, instrumento de
importância fundamental para a promoção da alimentação adequada e saudável e para a
educação alimentar e nutricional, aborda os princípios e as recomendações de alimentação
adequada e saudável para a população brasileira por meio de um conjunto de informações,
análises e recomendações sobre escolha, preparo e consumo de alimentos; estes baseados em
seus graus de processamento. O esforço do setor saúde tem sido direcionado, para a
implementação das recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira de forma
ampliada, por meio de diferentes mídias e estratégias de comunicação, reforçando o consumo
de alimentos regionais e as práticas produtivas sustentáveis que respeitem a biodiversidade;
busca-se ainda a inserção da promoção da alimentação adequada e saudável nas ações e
estratégias realizadas pelas redes de saúde, educação e assistência social; a ampliação e
qualificação processo de trabalho dos profissionais da atenção básica para o fortalecimento das
ações de promoção da alimentação adequada e saudável em todas as fases do curso da vida,
iniciando-se com a proteção e apoio ao aleitamento materno e a alimentação complementar e
intensificando e investindo em diferentes e complementares estratégias de formação dos
trabalhadores da saúde para qualificar as abordagens individuais e coletivas e o cuidado às
pessoas com excesso de peso ou obesidade, em quaisquer fases da vida.
Contudo, esse esforço ainda não é suficiente, conforme mostram experiências
internacionais e evidências científicas. Segundo GORTMAKER10, as ações mais efetivas para
controle e prevenção da obesidade são: a regulamentação da publicidade de alimentos, a
sobretaxação de alimentos processados, a rotulagem nutricional frontal e a promoção de
ambientes alimentares saudáveis. Assim, o Ministério da Saúde, em estreita conexão com a
Caisan e Consea, vem atuando nessas diferentes abordagens para enfrentamento da obesidade.
Esse é o desafio que atualmente se impõe ao Brasil e, ao longo do último quadriênio
(2015-2018), não por acaso, mas pautando-se nessas experiências e evidências científicas e
epidemiológicas, a CGAN vem desenvolvendo diversas ações e iniciativas, como se explicitará
no decorrer deste relatório, envolvendo parceiros governamentais (nas três esferas de governo
e no âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), academia e organizações da
sociedade cível, em prol dessas medidas.

2.1 Contexto epidemiológico atual: perfil de saúde da população b rasileira
O perfil de saúde da população brasileira passou por diversas mudanças nas últimas
décadas. No contexto da segurança alimentar e nutricional, no triênio de 2014 a 2016, a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) apontou que o Brasil
manteve a prevalência de subalimentação inferior a 2,5%. Programas de proteção e de inclusão
social, políticas afirmativas de direitos, de garantia de renda e o valor aquisitivo do salário
mínimo e das aposentadorias e pensões, programas de transferência direta de renda, a garantia
de atendimento integral à saúde e acesso às escolas são elementos que podem explicar esse
sucesso. Destaca-se, no entanto, que a desnutrição infantil, ainda é problema entre povos e
comunidades tradicionais, como povos indígenas e quilombolas, devendo permanecer no foco
da atenção à saúde.
O atual quadro epidemiológico nacional revela que há um aumento das Doenças
9
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Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), especialmente o aumento do excesso de peso e da
obesidade, em todas as idades. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013), a
prevalência de excesso de peso em adultos era de 56,9% e de obesidade 20,8%; entre as
mulheres, essas prevalências eram de 58,2% e 24,4%11, respectivamente. Mais recentemente,
dados da pesquisa Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico – mostraram que, em 2017, o excesso de peso já atingia 54,0% da
população adulta do país e a obesidade, 18,9%.
Ainda de acordo com a PNS, 2013, 22,3% da população adulta apresentava pressão
arterial alta, sendo mais elevada a prevalência em adultos com mais de 55 anos12. Já o Diabetes
Mellitus tipo 2 (DM2) acomete aproximadamente 6% da população adulta no país e 19,9% dos
adultos na faixa etária de 65 a 74 anos2.
O excesso de peso atinge também as crianças: hoje, 1/3 delas já enfrenta o problema.
Em 200613, o excesso de peso acometia 7,3% das crianças brasileiras menores de cinco anos.
Para crianças na faixa de 5 a 9 anos, o excesso de peso atinge 34,8% dos meninos e 32,0% das
meninas, de acordo com a POF 2008-2009.
Entre os adolescentes, a prevalência de excesso de peso atinge 23,7%, sendo que 7,8%
destes estão com obesidade, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE),
realizada em 2015 com escolares de 13 a 17 anos.
No Brasil, as DCNT são responsáveis por 74% das mortes, sendo que o excesso de peso
é um fator de risco reconhecido para grande parte delas, como as doenças cardiovasculares e
o diabetes14. Mundialmente, 44% dos casos de diabetes e 23% das doenças cardiovasculares
isquêmica são atribuíveis ao sobrepeso e obesidade15. No Brasil, em 2008, 70,6% dos casos de
diabetes em mulheres e 60,3% dos casos de diabetes em homens são atribuídos ao excesso de
peso16. Dados da PNS (2013) mostram que a prevalência de obesidade relacionada aos riscos
cardiovasculares (RCV) é de 21% 17. Mundialmente, o DM2 é responsável por 1,9% dos anos de
vida perdidos ajustados por incapacidade (DALYs) e as doenças cardiovasculares por 11,8%18. As
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como diabetes e hipertensão, requerem um
cuidado contínuo ao longo de toda a vida, o que onera ainda mais o sistema de saúde,
principalmente a atenção básica que é a responsável por esse cuidado longitudinal.
A obesidade e as doenças crônicas têm importante impacto no Sistema Único de Saúde
(SUS). Estudo realizado no Brasil19 demonstrou que o custo financeiro da obesidade, em 2011,
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19 DE OLIVEIRA ML, SANTOS LMP, DA SILVA EN (2015) Direct Healthcare Cost of Obesity in Brazil: An Application of
the Cost-of-Illness Method from the Perspective of the Public Health System in 2011. PLoS ONE 10(4): e0121160.
doi:10.1371/journal. pone.0121160.
RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

foi estimado em quase 0,5 bilhão de reais, representando aproximadamente 2% dos gastos do
SUS. Esse valor refere-se ao custo das ações de média e alta complexidade voltadas para o
tratamento da obesidade em si em adultos e à proporção dos custos atribuíveis à obesidade no
cuidado de 26 doenças associadas; dentre essas, a doença isquêmica do coração, insuficiência
cardíaca, hipertensão arterial e diabetes apresentaram os maiores custos atribuíveis (26,19%;
11,65%; 19,35% e 65,85%, respectivamente).
O custo para a pessoa acometida por uma DCTN também é bastante alto no Brasil, em
função dos custos agregados, contribuindo para o empobrecimento das famílias. Para o sistema
de saúde, as DCNT apresentam custos diretos crescentes e estão entre as principais causas de
internações hospitalares20. Uma análise do Banco Econômico Mundial estima que países como
Brasil, China, Índia e Rússia perdem, anualmente, mais de 20 milhões de anos produtivos de vida
devido às DCNT21. Estimativas nacionais indicaram que a perda de produtividade no trabalho e
a diminuição da renda familiar resultantes de apenas três DCNT (diabetes; doença do coração;
e acidente vascular encefálico) levaria a uma perda na economia brasileira de US$ 4,18 bilhões,
entre 2006 e 201522.
Mudança no padrão alimentar e de prática de atividade física da população são tidas
como causas centrais desse cenário epidemiológico atual, sendo configuradas como fatores de
risco comuns para grande parte das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Entre as mudanças
no padrão alimentar, destaca-se aumento acentuado do consumo de alimentos
ultraprocessados, que de modo geral, possuem elevada densidade de energia, gorduras, açúcar
e sódio.
A partir de pesquisas e inquéritos nacionais, bem como a partir dos dados coletados
durante os atendimentos realizados na Atenção Básica, é possível monitorar marcadores do
consumo alimentar, dentre os quais destacam-se os seguintes resultados:








A PNS 2013 apontou que 60,8% das crianças com menos de dois anos de idade
comem biscoitos, bolachas e bolos e 32,3% tomam refrigerantes ou suco
artificial7;
Entre crianças de 5 a 9 anos, observa-se que 67,0% consomem refrigerantes,
60,0% macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito salgado, 48,0%
consomem biscoito recheado, doces ou guloseimas e 38,0% consomem
hambúrguer ou embutidos no dia anterior ao atendimento nas Unidades Básicas
de Saúde;
A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2015 revelou que, entre os
estudantes brasileiros do 9º ano, 13,7% consomem salgados fritos, 41,6%
consomem guloseimas, 26,7% bebem refrigerantes e 31,3% consomem para
ultraprocessados salgados em cinco ou mais dias da semana;
Segundo o Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (2014), dentre
os 20 alimentos mais consumidos, o refrigerante ocupa o sexto lugar e frutas
não aparecem na lista;
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O Vigitel 2017 apresentou que 34,6% dos indivíduos com 18 anos ou mais
consomem frutas e hortaliças e 14,6% consomem refrigerantes em cinco ou
mais dias da semana
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde – PNS, realizada em 2013, apontaram que
apenas 37,3% das pessoas de 18 anos ou mais de idade consumiam diariamente
a quantidade recomendada de frutas e hortaliças.

Em consonância com o Guia Alimentar para a População Brasileira, também se torna
emergente avaliar o padrão de consumo alimentar de acordo com o nível de processamento dos
alimentos. Sabe-se, por exemplo, que a participação de “açúcares de adição” na disponibilidade
domiciliar de alimentos no Brasil atinge 16,7% do total de calorias13, ultrapassando o limite
máximo de 10% recomendado pela OMS.
No conjunto dos domicílios brasileiros, um quarto das calorias oriundas de “açúcares de
adição” provém de alimentos ultraprocessados, como doces, biscoitos, chocolates e refrigerante
– que contribuem com 11% do total de calorias e esse valor chega a 18,85% em domicílios de
áreas metropolitanas. Ao longo do tempo, o percentual de açúcar proveniente de refrigerantes,
doces, balas, chocolates e biscoitos, dobrou, chegando a 35%, considerando o tempo decorrido
entre 1988/89 e 2000/02 23. Nesse período, a contribuição do refrigerante para o total de
“açúcares de adição” nas regiões metropolitanas triplicou (de 6,1% para 18,8%).
Nos últimos 25 anos, houve uma revolução no entendimento do efeito do consumo dos
açucares adicionados aos alimentos com a obesidade e diabetes. Sabe-se que o risco de ganho
de peso e de diabetes resultantes do consumo de bebidas adicionadas de açúcar é substancial
e tem relação direta com a quantidade consumida24.
O consumo diário de uma lata (355 ml/12fl oz) de bebida açucarada já seria suficiente
para um aumento de cerca de 83% no risco de DM2, comparativamente aos indivíduos com
consumo ocasional (menos de uma porção ao mês) dessas bebidas25,26. Além disso, há evidências
que apontam que a ingestão de bebidas açucaradas, após oito semanas de acompanhamento,
foi associada com maior peso (0,75 kg) ao final do período de intervenção, em comparação com
nenhum aumento na ingestão de açúcares15.
Em relação à atividade física, segundo os dados Vigitel observa-se redução do percentual
de indivíduos insuficientemente ativos, sendo que 37% é considerado fisicamente ativo no
tempo livre. A promoção de práticas corporais e atividade física compreende um dos temas
prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde27 que tem como objetivo Promover a
equidade e a melhoria das condições e dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde
individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos
determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais, visto que a inatividade
física consiste num dos principais fatores de risco para a mortalidade mundial.
Sabe-se ainda que aproximadamente 1/3 dos cânceres mais comuns podem ser
23

LEVY, Renata Bertazzi et al . Disponibilidade de "açúcares de adição" no Brasil: distribuição, fontes alimentares e
tendência temporal. Rev. bras. epidemiol., São Paulo , v. 15, n. 1, p. 3-12, Mar. 2012 .
24 Popkim B.M e Hawkes C. Sweetening of the global diet, particularly beverages: patterns, trends, and policy
responses. Lancet, p.174–186, 2016
25 Malik VS, Hu FB. Sweeteners and risk of obesity and type 2 diabetes: the role of sugar-sweetened beverages. Curr
Diab Rep 2012 [Epub ahead of print].
26 IMAMURA, Fumiaki et al. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit
juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable
fraction. BMJ 2015; 351 :h3576 .
27 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde.
Portaria n° 687 MS/GM, de 30 de março de 2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 60 p.
RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

prevenidos por meio da alimentação, da atividade física e do peso corporal. No mundo, estimase que 481 mil ou 3 a 6% de todos os novos casos de câncer, em 2012, foram atribuídos ao
excesso de IMC. A carga foi concentrada em países com índice muito alto e alto desenvolvimento
humano em comparação com países com IDH moderada e baixa.
Segundo documento publicado em 2009 pela Rede Global do Fundo Mundial de
Pesquisa Contra o Câncer (WCRF), em parceria com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (Inca), estimativas da fração prevenível do câncer pela alimentação, nutrição,
atividade física e gordura corporal adequadas é de aproximadamente 30% para 12 tipos de
câncer mais comuns combinados (boca, faringe, laringe; esôfago; pulmão; estômago; pâncreas;
vesícula; fígado; colorretal; mama; endométrio; próstata e rim), e de 19% para todos os
cânceres. Essas estimativas chegam a 63% para câncer de boca, faringe e laringe e 52% para
câncer no endométrio. E 29% do câncer de endométrio poderia ser prevenida se a composição
corporal do indivíduo fosse adequada.
Além disso, o consumo de sal e de alimentos salgados aumenta o risco de câncer de
estômago. O consumo de carne processada e de carne vermelha também aumenta o risco de
câncer colorretal.
Por outro lado, o consumo de vegetais, frutas e cereais ricos em fibras, bem como a
prática de atividade física, amamentação e controle da gordura corporal são fatores protetores
para vários tipos de câncer.
Em relação à saúde bucal, as mudanças nos hábitos alimentares e de vida, com o
consequente aumento do consumo de açúcar, desencadeou um significativo aumento da
prevalência de cárie dentária, que passou a ser considerada um grave problema de saúde
pública.
Esses achados são extremamente preocupantes, em razão de sua relação com a saúde
e qualidade de vida das pessoas, e determinam a necessidade emergente em investir em
estratégias que mudem a trajetória dos fatores de risco e DCNT, especialmente os fatores
modificáveis que envolvem alimentação, atividade física e peso corporal.

3.CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICOINSTITUCIONAL
A inserção de metas nos Planos de Governo e a vinculação a compromissos nacionais e
internacionais são importantes estratégias de priorização e sustentabilidade das agendas. No
primeiro semestre de 2015, a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição realizou uma
oficina interna de planejamento na qual toda a equipe teve a oportunidade de elaborar as
principais metas da Coordenação para os próximos anos. A partir de então, a CGAN participou
das reuniões internas do Ministério da Saúde e apresentou suas propostas às instâncias
superiores, as quais foram acatadas e compuseram o Plano Nacional de Saúde 2016-2019.
Concomitantemente ao processo de planejamento interno do Ministério da Saúde, a
CGAN participou de todas as reuniões da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar para
a elaboração do II Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2016-2019 e também
conseguiu incluir nele as metas relacionadas à responsabilidade da Coordenação. Um ponto
importante foi que as metas dos Planos de SAN e de Saúde também foram inseridas no Plano
Plurianual 2016-2019, o que permitiu monitoramento físico-financeiro do alcance das metas.
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Em relação às agendas da Coordenação que foram prioridades ministeriais, em 2015
destaca-se o lançamento, pelo então ministro, da publicação Alimentos Regionais do Brasil e a
realização da Campanha da “Saúde se Cuida todos os dias”, sob a coordenação da Assessoria de
Comunicação do Ministério – Ascom. Em novembro de 2015, destaca-se a publicação do Decreto
8.552, de 03 de novembro de 2015, que regulamenta a Lei nº 11.265/2006, que dispõe sobre a
comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de
puericultura correlatos, fortalecendo a implementação do Código Internacional de
Comercialização de Substitutos do Leite Materno no país. Esse Decreto foi publicado durante a
5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, momento importante de
fortalecimento das pautas da CGAN e divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira
(em todas as conferências estaduais o tema teve destaque, por indução da CGAN).
O ano de 2016 foi marcado pela retomada das articulações da CGAN para avançar nas
agendas regulatórias voltadas para o controle da obesidade (as quais são as medidas com maior
evidência científica de impacto populacional: rotulagem, publicidade, taxação e ambiente
escolar) e a expansão do repasse do Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)
para novos 943 municípios com 30.000 a 149.999 mil habitantes
Nesse sentido, no ano anterior, o Brasil liderou a negociação do Grupo Técnico de
Segurança Alimentar e Nutricional (GTSAN) para a assinatura do Acordo Mercosul nº 03/15, com
recomendações políticas para a prevenção e controle da obesidade, reconhecendo a prioridade
do tema nos países.
Em relação às medidas regulatórias para controle da obesidade, a Coordenação da
CGAN participou de um evento da OPAS, em maio de 2016, sobre a temática e identificou que
vários países da América Latina estavam mais avançados do que o Brasil nas agendas de
rotulagem nutricional frontal, restrição da publicidade de alimentos para crianças, sobretaxação
de bebidas açucaradas e restrição da venda de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas
nas escolas. A partir de então decidiu abrir frentes para fortalecer as ações do Eixo 6 da
Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade, elaborada pelo Comitê Técnico
da Caisan. A agenda foi apresentada ao Ministro da Saúde, que deu apoio à implementação das
medidas. Nesse sentido, o Ministério enviou para a Casa Civil propostas de projetos de lei para
regulação das cantinas escolares; proibição de refis de refrigerantes em fast foods; e publicou a
Portaria nº 1.274 de 7 de julho de 2016, que dispõe sobre as ações de Promoção da Alimentação
Adequada e Saudável nos Ambientes de Trabalho, no âmbito do Ministério da Saúde, a fim de
induzir um processo de criação de ambientes promotores da alimentação saudável nos espaços
de trabalho.
Além disso, foram iniciadas algumas articulações para desburocratizar o Programa
Saúde na Escola e ampliar o orçamento do Programa Academia da Saúde e foi realizada a
primeira reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais de Saúde – Conares
específica para o tema Promoção da Saúde e Alimentação Saudável na Atenção Básica, visando
identificar soluções e boas práticas estaduais e municipais.
A permanente articulação com a Assessoria Internacional do Ministério da Saúde (Aisa)
e com organismos internacionais, como OMS, FAO e OPAS, fortaleceu as agendas internas e
manteve o protagonismo brasileiro na área de nutrição.
Em âmbito internacional, a instituição da Década de Ação para Nutrição 2016-2025,
estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em abril de 2016, foi uma importante
conquista, a qual o Governo Brasileiro apoiou intensamente. A Década elevou a importância da
temática como prioridade internacional e tem o objetivo de desencadear uma ação intensificada
para acabar com a má nutrição em todo o mundo, além de assegurar o acesso universal a dietas
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mais saudáveis e sustentáveis para todas as pessoas, sejam elas quem forem e onde quer que
vivam. O Governo Brasileiro contribuiu ativamente para o estabelecimento da Década.
A Década da Nutrição direciona políticas em seis áreas-chave:
1. Criar sistemas alimentares sustentáveis e resilientes para dietas saudáveis;
2. Prestar assistência social e educação nutricional para todos;
3. Alinhar os sistemas de saúde com as necessidades nutricionais e fornecer
cobertura universal às intervenções nutricionais essenciais;
4. Garantir que as políticas de comércio e investimento melhorem a nutrição;
5. Construir ambientes seguros e propícios à nutrição em todas as idades;
6. Fortalecer e promover a governança e responsabilização em nutrição.
Também em âmbito internacional, a partir de um compromisso com os governos do
Reino Unido e do Japão, estabelecido pela Vice-Presidência da República, a CGAN realizou o
evento Nutrition for Growth, no Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas de junho de 2016. Esse
evento contou com a participação dos diretores de nutrição da OMS e da FAO e representantes
de países de diferentes regiões. A organização do evento, que objetivou somar-se Década de
Ação sobre a Nutrição e outras iniciativas internacionais para manter a prioridade a agendas de
nutrição, foi um desafio para a CGAN, pois foram necessárias sucessivas negociações e
mediações por parte da Aisa e da CGAN, com vistas a evitar potenciais conflitos de interesses
envolvendo a participação do setor privado de alimentos em atividades do evento - sugerida por
parceiros internacionais da iniciativa. Um aspecto importante: o evento foi realizado sem que
houvesse compromissos que violassem os princípios da PNAN, priorizando as responsabilidades
nacionais em termos de políticas intersetoriais para enfrentar a dupla carga da má nutrição, com
apoio dos organismos internacionais.
No que se refere às agendas de fortalecimento da gestão municipal das ações da PNAN,
duas medidas se destacam em 2016: a expansão do repasse de recursos financeiros para os
municípios de menor porte, a fim de permitir que os municípios tenham recursos para
desenvolver ações de qualificação das equipes de atenção básica. E a realização da IV Mostra de
Experiências de Alimentação e Nutrição do SUS28, em parceria com Conasems, CFN e Asbran,
com objetivo de identificar, valorizar e divulgar as ações exitosas dos municípios na
implementação da PNAN.
Em março de 2017, a CGAN, com o apoio da Assessoria Internacional do Ministério da
Saúde e da OPAS, realizou, no Brasil, o Encontro Regional para o Enfrentamento da Obesidade
Infantil - Rumo à Implementação da Década de Ação para Nutrição Organização das Nações
Unidas. Houve a participação do Diretor de Nutrição da OMS, Francesco Branca, e de
representantes dos países da América do Sul. Nos três dias de evento, foram realizados debates
e reflexões sobre os compromissos dos países da América Latina no âmbito da Década de Ação
das Nações Unidas para a Nutrição. Como encaminhamentos desse evento, a CGAN avançou na
cooperação bilateral com o Chile e México e definiu as metas do Ministério da Saúde para a
Década de Nutrição.
Durante a 70ª Assembleia Mundial de Saúde, em maio de 2017, o Brasil se destacou por
ser o primeiro país a assumir compromissos “SMART” (na sigla em inglês: específicos,
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mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo), como parte da Década de Ação das Nações
Unidas para a Nutrição (2016-2025). As três metas a serem atingidas até 2019 são:
1. Deter o crescimento da obesidade na população adulta (que atualmente está
em 20,8%);
2. Reduzir o consumo regular de bebidas adoçadas com açúcar em pelo menos
30% na população adulta;
3. Ampliar em no mínimo 17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e
hortaliças regularmente.
Ressalta-se que esses compromissos, formalizados para a OMS e FAO, já constavam
no Plano Nacional de Saúde 2016-2019 e no Plano Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional 2016-2019.
O Governo Brasileiro também apresentou outros compromissos intersetoriais para a
Década de Nutrição durante a Conferência Mundial de Segurança Alimentar e Nutricional
realizada em Roma, em outubro de 2017, que teve como tema principal Nutrição e Sistemas
Alimentares.
Em âmbito nacional, 2017 foi marcado por importantes conquistas como a aprovação
da Portaria Interministerial do Programa Saúde na Escola que promoveu a reestruturação e
ampliou o repasse de recursos do programa, a criação do Programa Crescer Saudável, avanços
na agenda regulatória, a realização da plenária do CNS sobre Nutrição e a alta execução
orçamentária da CGAN.
Em abril de 2017, foi publicada a Portaria Interministerial nº 1.055, que reestruturou e
desburocratizou o Programa Saúde na Escola para promover maior adesão dos municípios e do
Distrito Federal, otimizar as ações e houve o aumento do valor do incentivo financeiro a ser
repassado em cada ano do ciclo bienal. Assim, o repasse passou de R$ 26,1 milhões em 2015 e
R$ 5,2 milhões em 2016 para R$ 89 milhões em 2017.
No primeiro semestre de 2017, o Comitê de Prevenção e Controle da Obesidade teve
uma reunião ampliada com a Aliança pela Alimentação Saudável, ficando decidido que a equipe
interministerial do Comitê se dedicaria com maior intensidade à agenda de rotulagem
nutricional frontal (por ser a de maior governabilidade e não depender de projetos de lei). A
Coordenação Geral de Educação Alimentar e Nutricional do MDS e a CGAN elaboraram uma
Nota Técnica29 conjunta para a Anvisa com o posicionamento da Caisan em relação à rotulagem
nutricional frontal no modelo de advertência, e conforme os parâmetros do Modelo de Perfil
Nutricional da OPAS.
Além disso, a CGAN realizou reuniões com a Gerência Geral de Alimentos (GGALI/Anvisa)
e levou a proposta de rotulagem nutricional frontal para o Ministro da Saúde, o qual apoiou o
processo e solicitou ao Presidente da Anvisa que garantisse celeridade ao processo de discussão
do novo modelo de rotulagem.
A CGAN também participou ativamente no processo que a Comissão Intersetorial de
Alimentação e Nutrição (Cian), do Conselho Nacional de Saúde, conduziu de discussão na 294ª
Plenária do Conselho Nacional de Saúde, em junho, que teve como uma de suas pautas o tema
Nutrição. Esta Plenária foi particularmente importante pois, além do debate, foram aprovadas
três recomendações para avançar na agenda regulatória:
a) Que o Ministério da Educação elabore e proponha legislação mais abrangente
que vise alimentação correta, equilibrada e saudável e disponha sobre a
29

Nota Técnica nº 97-SEI/2017-CGAN/DAB/SAS/MS. 2017
RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

distribuição, oferta, comercialização, propaganda, publicidade e promoção
comercial de alimentos, preparações e bebidas ultraprocessados em escolas
públicas e privadas, em âmbito nacional.
b) Que o Ministério da Fazenda acolha as recomendações da Organização Mundial
da Saúde (OMS) e aumente a tributação dos refrigerantes e outras bebidas
açucaradas em, no mínimo, 20% por meio de tributos específicos com o objetivo
de reduzir seu consumo e prevenir doenças. Solicita, ainda, que utilize os
recursos obtidos com o aumento de impostos para financiar políticas de
enfrentamento à obesidade infantil.
c) Que a Anvisa considere melhorar as regras de rotulagem, com a adoção de
rotulagem frontal, tornando-a compreensível e comunicando melhor os riscos à
saúde quanto ao consumo de bebidas e alimentos não saudáveis.
Ainda no que se refere à agenda regulatória, a CGAN encaminhou formalmente ao
Gabinete do Ministro propostas de projetos de lei para restrição publicidade de alimentos,
restrição da venda de alimentos ultraprocessados nas escolas e proibição de refis de
refrigerantes nos fast foods. O Ministério da Saúde encaminhou esses projetos de lei para a Casa
Civil. Além disso, o Ministro realizou reuniões com o Ministro da Educação propondo que
aceitassem a publicação do PL voltado para as cantinas saudáveis.
Um outro avanço na agenda foi a realização de estudos sobre a tributação de bebidas
adoçadas e, com base nos estudos e reuniões do CT Obesidade da Caisan, o envio do Aviso
Ministerial nº 650, de 22 de novembro de 2017 ao Ministério da Fazenda solicitando medidas
para o aumento de preços das bebidas açucaradas. Esse Aviso Ministerial foi um dos subsídios
utilizados pelo Ministério da Fazenda para publicar o Decreto nº 9.394, de 30 de maio de 2018,
que reduziu os subsídios às indústrias de refrigerantes brasileiras.
No tocante à atenção às pessoas com obesidade na Atenção Básica, a partir do
diagnóstico que o SUS não possuía um programa voltado para a prevenção e controle da
obesidade infantil, a CGAN elaborou o Programa Crescer Saudável, os critérios de seleção dos
municípios e as propostas de ações e o primeiro repasse foram estabelecidos por meio da
Portaria nº 2.706, de 18 de outubro de 2017. No âmbito do Programa Saúde na Escola, no valor
de R$ 36 milhões/ano, o Crescer Saudável visa estimular o adequado acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento na infância, com vistas a prevenir, controlar e tratar a obesidade
infantil.
O ano de 2017 também foi marcado por alcançar uma alta execução orçamentária
(97,2%) e atingiu o maior orçamento executado pela CGAN nas ações de Nutrição até então (R$
73,5 milhões).
Em relação às principais dificuldades enfrentadas pela Coordenação, no biênio
2016/2017, foram a redução da equipe imposta pela direção do DAB naquele período e a
restrição nas viagens.
Em outubro de 2016, a direção e assessoria do DAB à época conduziram um processo
de mapeamento de processos e fluxos, que propôs, além da redução no número de consultores
do Departamento, a unificação de algumas de suas atividades e realocação de técnicos, sem a
participação das coordenações e desconsiderando suas especificidades técnicas e
organizacionais. Como resultado, no caso da CGAN, foi proposto que a equipe administrativa da
CGAN - e algumas das suas agendas (Programa Bolsa Família, Sisvan, Programa Academia da
Saúde e Programa Saúde na Escola) e as respectivas equipes vinculadas- fossem transferidas
para outras coordenações do Departamento. Na apresentação da proposta às áreas, diante das
discordâncias da CGAN e de outras coordenações, suscitou a necessidade de uma série reuniões
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internas para rediscussão da referida proposta e a CGAN conseguiu manter tais agendas sob sua
responsabilidade. Contudo, direção do DAB conduziu a retirada da equipe administrativa e parte
de sua equipe técnica da Coordenação, que, somada aos cortes previamente realizados em
bolsas e contratos do Departamento, resultou em uma redução de 30% na força de trabalho da
CGAN.
Outra dificuldade enfrentada foi a restrição imposta à realização de viagens nacionais
para todas as áreas do ministério em virtude da necessidade de redução de gastos pelo Governo
Federal, o que dificultou a implementação de ações voltadas para o apoio institucional às
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para implementação das ações da PNAN e da PNPS
na Atenção Básica. A fim de minimizar os prejuízos, a CGAN instituiu reuniões bimestrais por
videoconferência com os estados, elaborou o manual de gestão da PNAN e PNPS em nível
municipal, aumentou a quantidade de informativos e e-mails de orientação, além de outras
medidas.
No início do ano 2018, a CGAN apoiou a realização do Congresso Brasileiro de Nutrição
e desenvolveu várias atividades para divulgação das ações da Política Nacional de Alimentação
e Nutrição. Além da participação nas mesas redondas da programação técnico-científica, a CGAN
levou convidados de peso para o estande do Ministério da Saúde com o objetivo de disseminar
medidas efetivas para a promoção da alimentação adequada e saudável e prevenção da
obesidade. Foram convidadas pessoas como a chef Rita Lobo, criadora do site “Panelinha” e
apresentadora de TV, e a nutricionista e autora do livro "O Peso das Dietas”, Sophie Deram.
A CGAN também participou ativamente como representante governamental no
Encontro Nacional 5ª+2, realizado em março de 2018, no qual houve um balanço das propostas
apresentadas na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a análise dos
resultados alcançados pelo 2° Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan),
bem como a promoção da troca de experiências entre a sociedade civil e governos municipais,
estaduais e federal.
Em maio de 2018, a CGAN realizou o Encontro Nacional com as Referências de
Alimentação e Nutrição em estados e municípios e a Reunião do Programa Bolsa Família e
participou ativamente da Plenária do Conselho Nacional de Saúde sobre a Prevenção e Controle
da Doença Celíaca.
Em relação ao Programa Academia da Saúde, desde 2016 o Ministério da Saúde buscava
a aprovação de um projeto de lei suplementar para a ampliação de recursos para a construção
de polos do Academia da Saúde. A necessidade de um projeto de lei se deu em função de que
os gastos com a promoção da atividade física não são considerados gastos em saúde. Após várias
articulações, foi publicada a Lei nº 13.658, de 7 de maio de 2018, que ampliou o orçamento em
R$ 100 milhões para construção de 800 novos polos e permitiu a criação de ação orçamentária
específica para o Programa.
No âmbito do Mercosul, a Aisa/MS e a CGAN fizeram articulações para a assinatura do
Acordo nº 03/2018 - “Princípios no Mercosul para a rotulagem frontal de alimentos com
conteúdo excessivo de gorduras, açúcares e sódio”. Essa medida foi um importante passo para
subsidiar os avanços no aprimoramento da rotulagem, pois harmonizou princípios para a
regulação no bloco dos países do Mercosul, os quais direcionam para um modelo de advertência
(modelo defendido pela CGAN).
Na continuidade das atividades no âmbito da Década de Ação para Nutrição das Nações
Unidas, a ainda em maio de 2018, a CGAN, com apoio da Aisa/MS, realizou o Encontro Regional
em que propôs redes de ação para a difusão de Guias Alimentares baseados no nível de
processamento dos alimentos e de estratégias para redução do consumo de sódio e prevenção
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e controle de doenças cardiovasculares. A criação dessas duas redes, coordenadas pelo Brasil,
foi formalizada para a OMS e FAO e estão apresentadas no site da Década de Nutrição.30
Também em 2018, durante a Assembleia Mundial de Saúde, o Brasil propôs o tema e
coordenou a reunião do grupo de países do Foreign Policy and Global Health (FPGH – Política
Externa e Saúde Global) sobre Nutrição. Nela foram discutidas medidas para a prevenção da
obesidade infantil e foi iniciada a elaboração uma proposta de resolução da ONU para um
mundo mais saudável por meio da nutrição. Essa resolução será apresentada na Assembleia da
ONU, em 2019.
No que se refere aos principais desafios enfrentados da Coordenação, durante o biênio
2017/2018, destacam-se a retomada do aumento da desnutrição infantil e da mortalidade
infantil (provavelmente associadas ao aumento da pobreza e extrema pobreza), o
recrudescimento dos casos de sarampo no país e a necessidade de destinação de megadoses de
vitamina A para auxiliar no tratamento das crianças e implantação de um novo sistema de
informações para o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família.

4.SÍNTESE DAS METAS INCLUÍDAS NOS
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO
GOVERNO FEDERAL
Em diferentes planos nacionais há metas, ações e iniciativas a cargo do Ministério da
Saúde, as quais foram planejadas, executadas e são monitoradas pela CGAN. Esses planos são
mostrados no Anexo A. Abaixo, no Quadro 4, resume-se o balanço de metas estabelecidas nos
três principais planos nacionais: Plano Plurianual (PPA); Plano Nacional de Saúde (PNS) e Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, todos para a vigência quadrienal 2016-2019.
Quadro 4 - Metas e Iniciativas estabelecidas em planos nacionais, setoriais e intersetoriais,
para o quadriênio de 2015-2019 e alcançadas até 2018
Título
Acompanhar na Atenção Básica pelo menos 73% de
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com as
condicionalidades de saúde
Aumentar de 18 para 20,7 milhões o número de
educandos cobertos pelo Programa Saúde na Escola
(PSE). (98,1% alcançada)
Deter o crescimento da obesidade na população adulta,
por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
(Caisan)
Pactuação e monitoramento das metas de redução de

Meta
x

PPA
Iniciativa

Meta
PNS
x

x

x

x

x

Meta
Plansan
x

x
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x

x

sódio em alimentos processados no Brasil.
Estabelecimento de pacto para redução de açúcar em
produtos das categorias prioritárias
Registro, por meio das condicionalidades de saúde do
Programa Bolsa Família (PBF), dados nutricionais de pelo
menos 80% de crianças indígenas e quilombolas
menores de 7 anos beneficiárias do PBF
Acompanhamento na Atenção Básica pelo menos 73%
de famílias indígenas e quilombolas beneficiárias do
Programa Bolsa Família por meio das condicionalidades
de saúde.
Implantação das linhas de cuidado de sobrepeso e
obesidade em pelo menos 70% dos estados e Distrito
Federal

x

x

x

x

x

x

5.DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 Ações Orçamentárias relacionadas à Política Nacional de Alimentação
e Nutrição (PNAN)
Para o desenvolvimento de ações e programas relacionados as nove diretrizes da PNAN,
a CGAN contou com duas ações orçamentárias de 2015 a 2017: 510.306.2069.20QH.0001 Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde e 10.306.2015.8735.0001 – Alimentação e
Nutrição para a Saúde. Conforme proposta da Secretaria de Planejamento e Orçamento do
Ministério da Saúde, no intuito de simplificar a gestão orçamentária no âmbito deste Ministério,
em 2018, a ação 8735 foi extinta e seu orçamento foi incorporado ao da 20QH,
A ação 510.306.2069.20QH.0001 - Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde visa
promover o consumo de alimentos adequados e saudáveis e controlar e prevenir as doenças
decorrentes da má alimentação. Esta ação faz parte do Programa 2069 - Segurança Alimentar
e Nutricional na Saúde - programa transversal e que visa assegurar processos permanentes de
Educação Alimentar e Nutricional e de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, de
modo a estimular a autonomia do sujeito para produção e práticas alimentares saudáveis, por
meio da mobilização social, articulação e trabalho em rede, valorizando e respeitando as
especificidades culturais e regionais dos diferentes grupos e etnia, na perspectiva da Segurança
Alimentar e Nutricional e da garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada.
A ação 10.306.2015.8735.0001 – Alimentação e Nutrição para a Saúde tinha como
objetivo ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase
na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política
de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. Esta ação estava contida no
Programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
Na Tabela 2 consta o detalhamento da execução orçamentária em cada uma das ações.
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Tabela 2 – Detalhamento da execução orçamentária anual da CGAN, no período de 2015 a 2018
ORÇAMENTO 20QH
ORÇAMENTO APROVADO¹
ORÇAMENTO CANCELADO
ORÇAMENTO DISPONÍVEL
TOTAL EXECUTADO²
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

2015
R$37.490.000,00
0
R$37.490.000,00
R$27.446.000,00
73,2%

2016
R$42.700.000,00
0
R$42.700.000,00
R$28.753.100,00
67,3%

2017
R$40.975.000,00
0
R$40.975.000,00
R$40.261.434,00
98,3%

2018³
R$72.922.500,00
R$21.501.773,00
R$51.420.727,00
R$50.308.516,94
97,8%

ORÇAMENTO 8735
ORÇAMENTO APROVADO¹
ORÇAMENTO CANCELADO
ORÇAMENTO DISPONÍVEL
TOTAL EXECUTADO²
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

R$32.000.000,00
0
R$32.000.000,00
R$3.761.174,00
11,8%

R$32.500.000,00
R$6.387.197,00
R$26.112.803,00
R$4.989.175,00
19,1%

R$32.500.000,00
R$2.000.000,00
R$30.500.000,00
R$ 28.386.604,00³
93,1%³

0
0
0
0
0

ORÇAMENTO TOTAL
ORÇAMENTO APROVADO¹
ORÇAMENTO CANCELADO
ORÇAMENTO DISPONÍVEL
TOTAL EXECUTADO²
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

R$69.490.000,00
0
R$69.490.000,00
R$31.207.174,00
44,9%

R$75.200.000,00
R$6.387.197,00
R$68.812.803,00
R$33.742.275,00
49,0%

R$73.475.000,00
R$2.000.000,00
R$71.475.000,00
R$ 68.648.037,97³
96,0%³

R$72.922.500,00
R$21.501.773,00
R$51.420.727,00
R$50.308.516,94
97,8%

¹Lei Orçamentária Anual: Lei Nº 13.115, de 20 de abril de 2015; Lei Nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016; Lei Nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017;
² Total executado = valor empenhado no exercício.
³ Os valores divergem do Relatório Anual de Gestão 2017 tendo em vista cancelamento da 2017NE802118 em 8 de junho de 2018, por meio da 2018NE801547.
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A Figura 2 abaixo retrata a evolução orçamentária na CGAN para o quadriênio 20152018. No entanto, é importante destacar que, considerando a análise ampliada entre 2014 e
2018, o orçamento da CGAN aprovado na LOA (ações orçamentárias 20QH e 8735) para
implementação das ações de alimentação e nutrição, cresceu 40,4% (de R$ 51,9 milhões em
2014 para 72,9 milhões em 2018). Além disso, considerando que, em 2017 e 2018, houve
repasse de R$ 36.000.000,00 via Programa Saúde na Escola para a agenda de obesidade infantil
do Crescer Saudável (descrito mais a frente neste documento), em 2018, o orçamento
autorizado alcançou R$ 108.922.500,00. Portanto, a análise de incremento orçamentário mostra
que houve incremento de 109,8% nos últimos cinco anos

Milhões (R$)

Figura 2 - Orçamento aprovado para ações de Alimentação e Nutrição,
2015 a 2018
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A execução orçamentária total das ações 20QH e 8735 passou de 44,9% para 96,0%
entre 2015 e 2017 (Figura 3). Alguns fatores impossibilitaram uma melhor execução nos anos de
2015 (44,9%) e 2016 (49%), como bloqueio orçamentário de R$ 29.129.968,00 em 2015 e
liberação dos recursos apenas ao final de dezembro do mesmo ano e a não publicação de
processos abertos pela CGAN em 2016: TED para elaboração de um curso de EAD com vistas ao
aperfeiçoamento de profissionais para implementação do Programa Academia da Saúde (R$
3.000.000,00), TED para realização de estudo de efetividade do Programa Saúde na Escola (R$
3.825.261,10) e novo Termo de Cooperação com a OPAS (R$ 5.000.000,00). Os detalhes sobre
esses processos estão descritos mais a frente, ainda nesta seção.

Figura 3 – Evolução da execução orçamentária dos recursos sob administração da CGAN, no
período de 2015-2018

RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

97,2%

63,2%
49,0%

44,9%

2015

2016

2017

2018

Dados de 2018 parciais de outubro.

A seguir, estão descritos os principais aspectos em relação à dotação, execução e
cumprimento de meta física dessas duas ações orçamentária, por ano:

2015
Em 2015, a ação 20QH não sofreu cancelamento; portanto, a dotação final foi de
R$37.490.000,00. A despesa empenhada foi de R$ 27.446.000,00 e representou 73,2% de
execução. Neste ano foi publicado decreto de contingenciamento da Presidência da República
(Decreto nº 8.496, de 30 de julho de 2015), que determinou restrição orçamentária para o
Ministério da Saúde, e a Secretaria de Planejamento e Orçamento deste Ministério repassou
essa restrição com um bloqueio de R$ 8.129.968,00 na ação 20QH. Porém, ao final de dezembro
de 2015, o valor bloqueado foi liberado, ou seja, a dotação final manteve-se de acordo com o
aprovado na LOA.
Com relação à meta física programada para a ação 20QH em 2015, estava prevista a
ampliação para 465 no número de unidades federadas apoiadas com recursos financeiros.
Contudo, tendo em vista o bloqueio no orçamento da 20QH, apoiaram-se 422 unidades
federadas (meta realizada). Assim, a meta física programada para 2015 foi alcançada em
90,75%.
A ação 8735 não também sofreu cancelamento, fechando o exercício financeiro com
dotação final de R$32.000.000,00. A despesa empenhada foi de R$ 3.761.174,00 e representou
11,8% de execução. Esta ação também sofreu bloqueio de orçamento, no valor de
R$21.000.000,00, em decorrência do decreto de contingenciamento. Ao final de dezembro de
2015, o valor bloqueado também foi liberado, ou seja, a dotação final manteve-se no aprovado
na LOA.
Em relação à meta física programada para a ação 8735, em 2015 foi realizada em sua
totalidade, tendo em vista que se definiu como parâmetro para a meta física o número de
estados que receberam suplemento de vitamina A (27 unidades federadas apoiadas). Contudo,
destaca-se que diversas outras ações estavam previstas nessa ação orçamentária, as quais não
puderam ser desenvolvidas tendo em vista o contingenciamento informado.
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Portanto, o contingenciamento orçamentário refletiu, como esperado, de forma
negativa na execução de algumas ações previstas para 2015, cujos processos para sua efetivação
tiveram de ser suspensos durante o exercício financeiro.
A Tabela 3 resume a situação do orçamento aprovado e bloqueado para o exercício de
2015.

Tabela 3 - Valores orçamentários aprovados e bloqueados para o exercício 2015
Ação Orçamentária

Aprovado na LOA*
(em reais)

20QH -Segurança Alimentar e
Nutricional na Saúde
8735 -Alimentação e Nutrição para
a Saúde

37.490.000,00

Bloqueio
Valor
%
(em reais)
8.129.968,00 21,7%

Saldo
(em reais)

32.000.000,00

21.000.000,00

65,6%

11.000.000,00

Total

69.490.000,00

29.129.968,00

41,9%

40.360.032,00

29.360.032,00

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS,2016. * Lei Nº 13.115, de 20/04/2015

Sob análise feita considerando o cenário de contingenciamento de recursos, mostrado
na Tabela 4, verifica-se que o percentual de execução do orçamento da CGAN na ação
10.306.2069.20QH.0001 - Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde foi de 93,48% e na
10.306.2015.8735.0001 - Alimentação e Nutrição para a Saúde, de 34,19%. Considerando o
orçamento sem o bloqueio, a execução orçamentária ficaria em 11,75% e 73,21%,
respectivamente.

Tabela 4 – Percentual de execução orçamentária em 2015

Ação
8735
Ação
20QH
TOTAL

Valor
orçamentário
(integral)
(em reais)
32.000.000,00

Valor
orçamentário
(após bloqueio)
(em reais)
11.000.000,00

37.490.000,00
69.490.000,00

Valor
executado
(em reais)
3.761.274,25

%
execução
(sob valor
integral)
11,75%

% execução
(considerando
valor
contingenciado)
34,19%

29.360.032,00

27.446.000,00

73,21%

93,48%

40.360.032,00

31.207.274,25

44,90%

77,32%

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS,2016.

2016
O orçamento total aprovado na LOA - 2016 para a Alimentação e Nutrição foi de R$
75.200.000,00, o que representou um incremento de 18% em relação ao orçamento do ano
anterior (R$ 69.490.000,00). A ação 20QH não sofreu cancelamento; portanto, a dotação final
foi de R$42.700.000,00. A despesa empenhada foi de R$ 28.753.100,00 e representou 67,3%
de execução
O orçamento aprovado sofreu alterações ao longo do exercício. Destaca-se o
remanejamento e alteração de GND (Grupo de Natureza de Despesa) autorizados pela Portaria
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nº 302, de 19 de outubro de 2016, com modificação de custeio para capital o valor de R$
9.400.000,00, com vistas a realização de repasse de recursos a municípios para estruturação da
Vigilância Alimentar e Nutricional por meio da compra de equipamentos antropométricos
adequados, conforme critérios e diretrizes constantes na Portaria nº 2.975/GM/MS, de 14 de
dezembro de 2011. Com a alteração, foi possível contemplar 3.133 Unidades Básicas de Saúde,
pertencentes a 666 municípios com o repasse (Portaria nº 3.437 de 29 de dezembro de 2016).
A meta física programada de 416 correspondia ao número de entes federativos apoiados
por meio dos recursos repassados para organização da atenção nutricional no SUS –
Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição/FAN (204 municípios e 26 estados) e 212
municípios participantes da Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição
Infantil. No decorrer do ano, optou-se por avaliar a meta física para representar os entes
federativos apoiados com os recursos do Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição e
houve acréscimo de dois municípios (206), devido à alteração na população, como também os
entes apoiados com recursos para a estruturação da vigilância alimentar e nutricional (999
municípios). Assim, foram apoiados 1.205 entes federativos no período de janeiro a dezembro
de 2016, o que representa 305,06% da meta física estabelecida.
Nesse ano, a ação 8735 fechou o exercício financeiro com dotação final de R$26.112.803,00
e com despesa empenhada de R$ 4.989.175,00, o que representa 19,1% de execução. Houve
dois remanejamentos de crédito:


Para a ação orçamentária 20B1 - Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional, no valor de R$ 1.133.597,00, para suplementar a ação
20B1, tendo em vista que o saldo orçamentário disponível era insuficiente para o
pagamento de todas as competências do ano de 2016 dentro do exercício, podendo
gerar prejuízo grave e risco existencial das Equipes de Atenção Básica Prisional;



Para a ação orçamentária 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família no
valor de R$ 5.253.600,00, para viabilizar a disponibilidade de recurso para a Portaria que
habilitou Municípios ao recebimento do repasse de recursos financeiros relativos ao
Programa Saúde na Escola 2014/2015.

Assim, o cancelamento total na ação orçamentária 8735 somou R$ 6.387.197 e não
ocasionou impactos negativos sobre a execução da programação prevista, visto que as
atividades foram reprogramadas para o exercício de 2017.
Em relação à meta física programada, inicialmente eram 3.561 Entidades Federativas
apoiadas por meio de distribuição de cápsulas referentes ao Programa Nacional de
Suplementação de Vitamina A (PNSVA). No decorrer do ano 2016, optou-se por ampliar a meta
física para representar o alcance aos municípios do NutriSUS. Assim, foram contemplados 3.719
municípios (3.594 municípios do PNSVA + 1.045 municípios do NutriSUS – 920 valores
duplicados), correspondendo a 104,49% de alcance da meta.
Mesmo com previsão orçamentária na ação 8735, alguns processos encaminhados
internamente no Ministério da Saúde não foram aprovados em 2016, a saber:


TED para elaboração de um curso de EAD com vistas ao aperfeiçoamento de
profissionais para implementação do Programa Academia da Saúde. O objetivo do TED
seria investir na formação de gestores e trabalhadores para garantir a efetividade dos
serviços e ações a serem desenvolvidos e, futuramente, obter-se impactos nos
indicadores epidemiológicos resultados, tal como a redução da prevalência de DCNT no
país. Em maio de 2016, iniciou-se o processo do referido TED com o Centro de Pesquisa
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Aggeu Magalhães da Fiocruz/Recife, no valor total de R$ 3.000.000,00, o qual ficou
parado de junho a dezembro no Gabinete da Secretaria Executiva (SIPAR 25000.078524/2016-11) e não foi aprovado.


TED para realização de estudo de efetividade do Programa Saúde na Escola. O objetivo
do TED seria realizar um estudo para identificar a contribuição efetiva do PSE para a
saúde e a educação integral dos estudantes por ele cobertos. Assim, em maio de 2016,
iniciou-se o processo de um TED com a Universidade Federal de Santa Catarina, no valor
total de R$ 3.825.261,10, o qual ficou parado de junho a dezembro no Gabinete da
Secretaria Executiva (SIPAR - 25000.078518/2016-55) e não foi aprovado.



Termo de Cooperação com a Opas. O objetivo desse TC é aprimorar a Atenção Básica
como coordenadora do cuidado e ordenadora das Redes de Atenção à Saúde e apoiar a
implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e outras políticas e
programas rumo ao acesso universal à Saúde e à cobertura universal de saúde no Brasil.
O TC é coordenado pelo Departamento de Atenção Básica; contudo, tendo em vista
alguns objetivos centrados na agenda de alimentação e nutrição, a CGAN ficou
responsável pelo aporte de R$ 25.000.000,00. Os documentos para formalização foram
encaminhados internamente no Ministério da Saúde, mas o TED não chegou a ser
firmado em 2016, prevendo-se a sua formalização e realização no exercício de 2017.

2017
O orçamento total aprovado na LOA-2017 para a Alimentação e Nutrição foi de R$
73.475.000,00, o que representou uma redução de 2,3% (R$1.725.000,00) em relação ao
orçamento do ano anterior (R$75.200.000,00).
A ação orçamentária 20QH teve uma dotação final de R$ 40.975.000,00, cuja despesa
empenhada/descentralizada foi de R$ 40.261.434,00, representando 98,3% de execução no
orçamento.
A meta física da ação 20QH é mensurada pelo número de estados e municípios
prioritários que receberam incentivo financeiro para organização da atenção nutricional no SUS.
Para 2017, esta meta era de 876 unidades federadas apoiadas. Por meio da Portaria nº
55/GM/MS, de 6 de janeiro de 2017, foram apoiados municípios em 2017 por meio do
Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN) – apesar da portaria ter sido
planejada para ser publicada ainda em 2016. Em ação diferente (Ação 8735), também foram
publicadas outras portarias do FAN, com referência ao ano de 2017, conforme informado em
itens anteriores. Porém os municípios apoiados por estas portarias não contabilizaram para o
alcance da meta por estarem em ação orçamentária distinta. Outra portaria que impactou no
alcance da meta física para a Ação 20QH foi a Portaria nº 2.503/GM/MS, de 28/09/2017, que
estabelece incentivo financeiro para aquisição de equipamentos antropométricos a municípios
para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN). Esta portaria habilitou 62
municípios, com 1.048 equipes de atenção básica com adesão ao PMAQ-AB. No total, a meta
física alcançada na ação orçamentária 20QH, portanto, foi de 981 entes federativos apoiados,
desconsiderando-se 24 entes duplicados nas duas portarias citadas, representando o alcance de
111,9% da meta física para aquele ano.
A ação 8735 fechou o exercício financeiro com dotação final de R$30.500.000,00 e com
despesa empenhada de R$ 29.186.604,00, o que representa 95,7% de execução. Nessa ação
orçamentária, houve:
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Alteração no Grupo de Natureza de Despesa (GND) de 3-Outras Despesas Correntes
para 4-Investimentos (despesa de capital), no valor de R$ 9.399.000,00. Tendo em vista
a indisponibilidade orçamentária para a despesa de capital na ação orçamentária 8735,
esta alteração objetivou cobrir o valor da Portaria nº 3.437 de 29 de dezembro de 2016,
que habilitou municípios a receberem recursos financeiros para estruturação da
Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) por meio da compra de equipamentos
antropométricos adequados, gerando uma despesa de R$ 9.399.000,00 para o exercício
de 201731.



Cancelamento de crédito no valor de R$ 2.000.000,00 pela Coordenação Geral de
Planejamento e Orçamento – CGPO/SAS, para destinação à campanha publicitária do
DIGISUS (e-SUS).

A meta física da ação 8735 é mensurada por meio do número de municípios
contemplados com suplementos de vitamina A, de acordo com o público-alvo prioritário do
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. A meta física prevista era de 3.594
unidades federadas apoiadas e foi alcançada em 99,42%, correspondendo a 3.573 municípios
contemplados com suplementos de Vitamina A. Os próprios municípios fazem a adesão ao
PNSVA e não foram incentivadas novas adesões nas regiões sul e sudeste, devido a um período
de revisão do programa, onde serão deixados somente os municípios do Mapa de Insegurança
Alimentar e Nutricional (InSAN).

2018
O orçamento total aprovado na LOA 2018 para a ação 20QH foi de R$ 72.922.500,00, o
que representou uma redução de 0,8% (R$ 552.500,00) em relação ao orçamento do ano
anterior (R$73.475.000,00). A ação sofreu um cancelamento orçamentário de R$ 21.501.773,00,
tendo como dotação final disponível para o ano de 2018 o valor de R$ 51.420.727,00. Deste
total, foi executado o valor de R$ 50.308.516,94, representando 97,84% do orçamento.
A Tabela 5 resume as informações relativas às ações executadas entre 2015 e 2018.

31

Na ação 8735 houve pagamento da Portaria nº 3.437/GM/MS, de 29/12/2016, que trata sobre repasse de recursos
aos municípios para estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional, por meio da compra de equipamentos
antropométricos adequados. Embora essa portaria seja de 2016, neste ano o empenho foi feito na modalidade
custeio e fez-se necessário cancelar e realizar novo empenho em 2017. Assim, tendo em vista que esta portaria de
2016 não tinha sido prevista no orçamento de 2017 quando da elaboração da PLOA, para que o empenho nesta ação
fosse possível, houve a alteração de Grupo de Natureza de Despesa de custeio para capital, no valor de R$
9.399.000,00.
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Tabela 5 - Descrição das ações executadas com recursos das ações 20QH e 8735 entre os anos de 2015-2018
ORÇAMENTO 20QH
Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição
Estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional
Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil - Andi

2015
R$ 7.401.000,00
R$7.800.000,00
R$12.245.000,00

2016
R$ 9.855.000,00
R$ 9.199.500,00

Opas - TC 98
Opas - TC 86 - NutriSUS

2018
R$ 26.187.000,00
R$ 5.421.000,00

R$ 5.000.000,00
R$ 3.207.080,97

Aquisição de Suplementos de Vitamina A (TED nº 197/2017)
CNPq (TED nº65/2016)
CNPq (TED nº 137/2017)
UFMG (TED nº 136/2017)
IBGE (TED 69/2017)
ABC/MRE (TED Nº 211/2017)
UERJ (Convênio nº 840350/2016)
Prodoc PSE UNESCO - BRZ/REP/0192/2018
UFF (TED Nº 115/2018)
ORÇAMENTO 8735
Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição
Estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional
Opas - TC 84 - NutriSUS
Opas - TC 49

2017
R$ 12.206.000,00
R$ 3.144.000,00

R$ 100.000,00

R$ 14.804.353,00

R$ 200.000,00

R$ 1.900.000,00

2015

2016

R$ 500.000,00

R$ 1.953.214,24
R$1.650.000,00

Aquisição de Suplementos de Vitamina A (TED nº 7/2015)
R$ 1.564.500,00
Aquisição de Suplementos de Vitamina A (TED nº 116/2015)
R$ 1.385.960,00
CNPq (TED nº 137/2017)
UFMG (TED nº 136/2017)
Convênio USP
R$ 499.800,00
UERJ (Convênio nº 840350/2016)
FUSP - Estratégia Amamenta Alimenta Brasil**
Convênio UERJ**
R$ 1.196.974,25
*Em 2018, a ação foi integrada à 20QH ** Valor respectivo empenhado, contudo devolvido e saiu da execução orçamentária.
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2017
R$18.270.000,00
R$ 9.399.000,00

R$ 346.490,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 71.114,00
0

R$ 1.915.800,00
R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.803.789,94
R$ 300.000,00
R$ 957.635,28
R$ 2.723.291,72
2018*

Entre 2015 e 2018, ampliaram-se as frentes de atuação e, portanto, a variedade na
alocação dos recursos para implementação das ações de alimentação e nutrição. Nos dois
primeiros anos desta gestão, a aplicação foi em quase sua totalidade em repasses fundo a fundo
(Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição, Estruturação da Vigilância Alimentar e
Nutricional e Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil) e em
aquisição de suplementos vitamínicos.
Ainda em 2016, iniciou-se a articulação com instituições para investimento em outros
instrumentos para implementação das ações da PNAN, como projetos de pesquisas, formação
e extensão, elaboração e/ou revisão de materiais de promoção da alimentação saudável,
repasse para Termo de Cooperação para apoio à gestão dos programas (inclusive Academia da
Saúde e Programa Saúde na Escola), elaboração de materiais educativos, entre outros.
Nos anos de 2017 e 2018 observa-se o investimento de recursos mais distribuído em
variadas ações: além das já iniciadas, firmaram-se também instrumentos para impulsionar a
agenda de cooperação internacional.
A seguir, estão descritas as ações realizadas por meio do orçamento apresentado na
Tabela 5, anterior.

5.2 Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição
Em 2006, foi instituído incentivo financeiro de custeio, repassado na modalidade fundo
a fundo, para apoiar a estruturação e a implementação das ações de alimentação e nutrição
pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (regido atualmente pela Seção 1 do Capítulo
II do Título VI da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017). Após
pactuação e aprovação em Reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) do dia 25 de maio
de 2006, vem sendo repassado anualmente sem descontinuidade a estados e municípios.
Caracteriza-se por recurso de custeio, parte do Bloco de Financiamento de Gestão do SUS, no
seu componente para implantação de ações e serviços de saúde.
Entre 2015 e 2017, o repasse relativo do FAN cresceu 312%. Em 2017, foi feito repasse
de R$ 15.024.000,00. Em 2018, foi feito repasse de R$ 26.187.000,00. Nos quatro anos, portanto,
o repasse do FAN somou R$ 61.713.000,00.
A seguir, no Quadro 5, estão descritas as portarias, respectivos valores e notas de
empenho.
Quadro 5 – Portarias de autorização de repasse de recursos financeiros (FAN), valores
repassados e notas de empenho respectivas
Ano
2015

Processo SIPAR/SEI
25000.200632/2015-97

Valor (em reais)
7.401.000,00

25000.486154/2017-64

Portaria
PT 1.677,
02/10/2015
PT 1.060,
24/05/2016
PT 2.512,
28/09/2017
PT 3798, 28/12/2017

2016

25000.030625/2016-01

2017

25000.050986/2017-46

25000.495554/2017-61

PT 3943, 28/12/2017

5.402.000,00*

9.855.000,00
10.350.000,00
3.828.000,00
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Notas de Empenho
2015NE475101 a
2015NE475153
2016NE464934 a
2016NE464986
2017NE478307 a
2017NE478359
2017NE506116 a
2017NE506139
2017NE510247 a
2017NE510267
2018NE443396 a

2018

25000.009831/2018-13
25000.009936/2018-64

PT 423, 23/02/2018
PT 445, 23/02/2018

R$ 3.169.000,00
R$10.545.000,00

25000.205481/2018-14

PT 4.393,
28/12/2018
PT 4.394,
28/12/2018
PT 4.395,
28/12/2018

R$ 1.392.000,00

25000.027706/2018-87
25000.166685/2018-14

R$ 2.772.000,00

2018NE443399
2018NE462709
2018NE462709 a
2018NE462761

2018NE493649 a
493805

R$ 6.999.000,00

* Deste total, R$ 4.092.000,00 foram empenhados em 2017 e R$ 1.310.000,00 passou para o ano de 2018 por falta
de limite. O detalhamento sobre essa ação está descrito mais a frente neste relatório.

Estruturação da Vigilância Alimentar e Nut ricional
Desde 2011, quando Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 2.975, de 14 de
dezembro de 2011 (regido atualmente pela Seção V do Capítulo I do Título VII da Portaria de
Convalidação nº 6/GM/MS, de 6 de setembro de 2017), a CGAN apoia os municípios por meio
de recurso de capital para a aquisição de equipamentos antropométricos para polos do
Programa Academia da Saúde e Unidades Básicas de Saúde (UBS) com equipes que fizeram
adesão ao Programa Nacional da Melhoria da Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ).
Em 2014 foi publicada a Portaria nº 2.268, de 16 de outubro, no valor de R$7.800.000,00,
que foi empenhado em 2015.. Neste ano, não houve portaria específica para o exercício.
Em 2017, na ação 8735, houve pagamento da Portaria nº 3.437/GM/MS, de 29/12/2016.
Embora essa portaria seja de 2016, nesse ano o empenho foi feito na modalidade custeio e fezse necessário cancelar e realizar novo empenho em 2017. Assim, tendo em vista que esta
portaria de 2016 não tinha sido prevista no orçamento de 2017 quando da elaboração da PLOA,
para que o empenho nesta ação fosse possível, houve a alteração de Grupo de Natureza de
Despesa de custeio nesta ação orçamentária para capital, no valor de R$ 9.399.000,00.
Entre 2016 e 2018, no total, foram repassados R$ 27.163.500,00. No Quadro 6 a seguir
estão descritas as portarias, respectivos valores e notas de empenho.

Quadro 6- Portarias de autorização de repasse de recursos financeiros (para aquisição de
equipamentos antropométricos), valores repassados e notas de empenho respectivas
Ano
2015

Processo SIPAR/SEI

Portaria

Valor
(em reais)
7.800.000,00

25000.162555/2014-89

PT 2.268, 16/10/2014
(reconhecimento de
dívida de 2014)

25000.024669/2016-93

PT 1.056, 24/05/2016

9.199.500,00

25000.185725/2016-65

PT 3.437. 29/12/2016

9.399.000,00

2016
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Notas de
Empenho
2015NE448265
a 2015NE
448273 –
2015NE444489
a
2015NE444514
2016NE465307
a
2016NE465331
2017NE467951
a

25000.406533/2017-89

PT 2.503, 28/09/2017

3.144.000,00

25000.012449/2018-89

PT 447, 26/02/2018

5.421.000,00

2017
2018

2017NE467976
2017NE479048
a
2017NE479063
2018NE465510
a
2018NE465524

O detalhamento sobre essa ação está descrito mais a frente neste relatório.

Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (Andi)
Essa Agenda foi criada em 2012 (Portaria nº 2.387, de 18 de outubro de 2012) para
apoiar municípios com prevalência de desnutrição infantil superior ou igual a 10% em crianças
menores de cinco anos de idade e municípios que apresentavam altas taxas de mortalidade
infantil indígena na organização de ações para o controle deste agravo. A Andi foi proposta para
o biênio 2012-2014, portanto os municípios participantes que cumpriram as metas pactuadas
para 2014 foram contemplados com a última parcela do repasse, conforme a Portaria nº 2.267,
de 16 de outubro de 2014. Contudo, os recursos referentes a essa portaria foram empenhados
em 2015, onerando o orçamento disponível para este ano em R$12.245.000,00. O
detalhamento desta ação consta no Relatório de Gestão 2011-2014 da Coordenação Geral de
Alimentação e Nutrição32.

Opas - TC 49
Em 2015, foi firmado com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial
da Saúde (Opas/OMS) o 7º Termo de Ajuste ao Termo de Cooperação nº 49 “Saúde da Família,
Alimentação e Nutrição”, que tem por finalidade a consolidação dos programas e ações de
alimentação e nutrição e de promoção da saúde no SUS. Por meio deste TA, o Ministério da
Saúde transferiu à Opas/OMS a quantia de R$ 2.150.000,00, sendo que R$ 500.000,00 foram
empenhados no exercício de 2015 (NE nº 481104/2015) (SIPAR nº 25000.007846/2016-77) e R$
1.650.00,00 em 2016 (SIPAR nº 25000.007854/2016-13)
Opas – TC 98
Em 2017, foi firmado 2º Termo de Ajuste ao Termo de Cooperação Técnica nº 98/2017,
com a Organização Pan-Americana da Saúde – Opas/OMS. Esse termo de ajuste é específico
para o apoio às ações relacionadas à Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Programa
Academia da Saúde e Programa Saúde na Escola. O valor total do termo de ajuste foi de R$
24.937.500,00 (2017NE450858), com repasses divididos em cinco anos. Onerando no ano de
2017, o valor correspondente foi de R$ 5.000.000,00. A finalidade Termo de Cooperação é o
aprimoramento da Política Nacional de Atenção Básica através da Estratégia de Saúde de Saúde
da Família, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e outras políticas e programas, rumo
ao Acesso Universal a Saúde e a Cobertura Universal de Saúde (Saúde Universal), no Brasil.
Devido ao curto prazo com que foi aprovado o Plano de Trabalho Semestral (PTS) do 2º
semestre de 2017, não houve tempo hábil para realização de atividades, passando a
32

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação-Geral
de Alimentação e Nutrição. Relatório de Gestão 2011-2014 Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição. /
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação- Geral de
Alimentação e Nutrição – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.
RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

disponibilidade financeira para o ano de 2018. (SEI 25000.449038/2017-6, 25000.004091/201811).

Opas - TC 84 e TC 86 para aquisição do NutriSUS
O Programa NutriSUS consiste na adição de uma mistura de vitaminas e minerais em pó
em uma das refeições diárias oferecidas às crianças de 06 a 48 meses matriculadas em creches
do Programa Saúde na Escola.
Por meio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), em 2016 ocorreu a aquisição
internacional dos sachês com micronutrientes em pó (NutriSUS), tendo em vista que no ano
anterior, foi cancelado o processo de Parceria para Desenvolvimento Produtivo (PDP) entre
Ministério da Saúde e o Laboratório Farmacêutico da Marinha, devido a problemas de
adequação do referido processo à Portaria nº 2.531/2014, que orienta as PDP. Essa aquisição foi
realizada por meio do TC Opas nº 84, sob gestão do Departamento de Assistência Farmacêutica,
junto à empresa Piramal, cujo valor final foi de US$ 488.304, ou R$ 1.953.214,24. Em 2017, a
Opas também viabilizou a compra dos insumos, no valor de R$ 3.207.081,00, por meio do Termo
de Cooperação Técnica nº 86, sob gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

Aquisição de Suplementos de Vitamina A (TED 7/2015, TED 116/2015, TED 197/2017)
O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVA) foi instituído pela
Portaria nº 729/GM/MS, de 13 de maio de 2005 com objetivo de reduzir e controlar a
hipovitaminose A, a mortalidade e morbidade em crianças de 6 a 59 meses de idade. A
suplementação é feita por meio da administração de megadoses de Vitamina A (100.000 e
200.000UI). O Laboratório Farmanguinhos é o único no país que possui registro para fabricação
das megadoses nessa dosagem. Em 2015, foi feito o repasse de R$ 1.564.500,00 à Fiocruz
(Laboratório Farmanguinhos) por meio das Notas de Lançamento nº 006369, de 28 de outubro
de 2015, e nº 007612, de 7 de dezembro de 2015 (TED nº 7/2015). Ainda neste ano, havia um
orçamento de R$ 40.000,00 a ser destinado para compra emergencial de vitamina A, que chegou
a ter Nota de Lançamento nº 400562, de 30 de dezembro de 2015. Porém, na mesma data o
valor total foi devolvido ao Ministério da Saúde pela instituição.
Em 2016, a aquisição dos suplementos foi realizada por meio TED nº 116/2015 (SIPAR
25000.153520/2015-30), no valor de R$ 1.385.960,00. Foram pagas 1.800.000 cápsulas de
100.000 UI e 4.600.000 cápsulas de 200.000UI, contudo, apenas 1.260.000 cápsulas de 200.000
UI foram distribuídas (não houve distribuição de cápsulas de 100.000 UI). Esse saldo
remanescente de 2016 foi empregado em 2017. No final de 2016, considerando o atraso no
cumprimento do TED e a mudança da modalidade de aquisição, foi feito um Aditamento de
Contrato com a Fiocruz de 25% (450.000 cápsulas de 100.000 UI e 1.150.000 cápsulas de 200.000
UI) para garantir o abastecimento dos municípios em 2017.
Em 2017, a aquisição dos suplementos foi realizada por meio do TED 116/2015, firmado
com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no valor de R$ 346.490,00 (Nota de Empenho 2017.
NE.254446.25201.801778) para adquirir 450.000 cápsulas de vitamina A de 100.000 UI e
1.150.000 cápsulas de vitamina A de 200.000 UI; contudo apenas 1.260.000 cápsulas de 200.000
UI foram distribuídas pela Fiocruz. Não houve distribuição de cápsulas de 100.000 UI. Ainda em
2017, foi efetivado com a Fiocruz o TED 197/2017 (SEI 25000.488545/2017-13), no valor de R$
1.915.800,00, para aquisição de 1.800.000 cápsulas de vitamina A de 100.000 UI e de 5.000.000
cápsulas de vitamina A de 200.000 UI para abastecimento dos municípios no ano de 2018,
regularizando o processo de compra e distribuição do insumo. O valor total desse TED onerou o
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orçamento de 201833.
Nos últimos 4 anos foram investidos, portanto, R$5.212.750,00 para aquisição de
suplementos de Vitamina A.

Conselho Nacional de Pesquisa - TED 65/2016 para realização de estudos na área de
alimentação e nutrição
Considerando a perspectiva ampliada da VAN e o papel da PNAN no fomento a pesquisas
relacionadas à alimentação e nutrição (DIRETRIZ 8), em 2016 a CGAN aproximou-se do
Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos
Estratégicos (SCTIE) com vistas a publicação de editais para realização de estudos relacionados
à agenda da PNAN: inquérito de alimentação e nutrição infantil, revisões sistemáticas e estudos
de temáticas variadas. Como fruto dessa aproximação, a CGAN realizou apoio financeiro junto
ao TED nº 65 do DCIT (SEI 25000.114275/2016-26) com o CNPq no valor total de
R$19.904.353,00 entre 2016 e 2018. Para 2019, ainda está revisto o repasse de R$1.000.000,00,
totalizando investimento nessa agenda de pesquisa em R$20.904.353,00.

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) - TED 137/2017 para realização de pesquisa, extensão
e formação envolvendo trabalhadores de saúde na Atenção Básica
Em 2017, foi firmado com o CNPq o TED 137 (SEI 25000.486143/2017-84), no valor total
de R$ 10.100.000,00, para lançamento de um edital de seleção de projetos que integrem
atividades de pesquisa, extensão e formação envolvendo trabalhadores de saúde na Atenção
Básica na temática de enfretamento e controle de obesidade no âmbito do SUS. Em 2017 foram
repassados ao CNPq R$ 100.000,00 (Nota de Crédito - 22/12/2017 - NC nº 400530/2017). Em
2018, foi feita a descentralização de R$ 5.000.000,00 (Nota de lançamento - 21/02/2018 - PF
000743/2018) e o empenho está previsto para ocorrer na primeira semana de dezembro. Ainda
há uma parcela prevista para 2019 no valor de R$ 5.000.000,00.

Universidade Federal de Minas Gerais - TED nº 136/2017
Em 2017, foi firmado TED com a Universidade Federal de Minas Gerais, no valor de R$
1.200.000,00 (SEI 25000.486153/2017-10), com vistas ao desenvolvimento de estratégias para
qualificação de profissionais da Atenção Básica por meio da elaboração de materiais educativos:
30 vídeo-aulas para educação permanente, 10 vídeos curtos de divulgação das estratégias
educativas (via Telessaúde), elaboração de 15 módulos do curso de EAD e elaboração de
material didático. O repasse do valor total do TED já foi feito para a instituição: 2017 R$200.000,00 - Nota de Crédito - 22/12/2017 - NC nº 400515/2017; 2018 – R$ 1.000.000,00 Nota de Lançamento - 01/03/2018 - PF 00092/2018.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - TED nº 69/2017
Foi firmado, em 2017, o TED 69/2017 (SEI 25000.462387/2017-71), no valor de R$
5.160.000,00, com o Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com intuito de apoiar a
33
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nova execução do Bloco de Consumo Alimentar Pessoal na Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF), permitindo a atualização das informações descritas no item justificativa acima, bem como
a atualização, pela terceira vez, do estudo “Análise da Disponibilidade Domiciliar de Alimentos
no Brasil”, bem como possibilitar a revisão das tabelas de composição nutricional dos alimentos
no Brasil e a tabela de medidas caseiras.
Em 2017 foi feita descentralização para o IBGE no valor de R$ 1.880.000,00 referente à
primeira parcela. Contudo, devido ao curto prazo para execução, o valor não foi utilizado pela
instituição e retornou ao orçamento deste Ministério. Em 2018 foi descentralizado o valor de R$
3.280.000,00, respectivo à segunda parcela. Porém, conforme orientação posterior do Fundo
Nacional de Saúde, o cronograma financeiro do TED não poderia sofrer supressão nas etapas e
a execução da segunda parcela só poderia ser feita após a execução da primeira. Dessa forma,
o valor descentralizado em 2018 (R$ 3.280.000,00) foi suficiente para cobrir a execução da
primeira parcela (R$ 1.880.000,00) e insuficiente para a segunda (R$ 3.280.000,00).
Consequentemente, a descentralização remanescente em 2018 (R$ 1.400.000,00) retornou ao
orçamento do Ministério da Saúde. O IBGE fez um aditamento solicitando a prorrogação da
vigência para 9 de abril de 2021, que foi acatado pelo Fundo Nacional de Saúde. Em 2019 haverá
a descentralização do valor integral da segunda e última parcela.

Agência Brasileira de Cooperação – Ministério das Relações Exteriores – TED 211/2017
A agenda internacional do Ministério da Saúde, no que se refere aos temas de
alimentação e nutrição e promoção da saúde na Atenção Básica, em especial no intercâmbio de
experiências com outros países, incluem articulação estreita com organismos internacionais
como: ONU, OMS, Opas, FAO, SCN, PMA, Unicef e International Council for the Control of Iodine
Deficiency Disorders, a Comissão Intergovernamental de Segurança Alimentar e Nutricional do
Mercosul, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Codex Alimentarius - OMS/FAO) e
instituições da sociedade civil e do setor privado internacional.
Assim, com intuito de fortalecer as relações multilaterais e bilaterais com países
parceiros, bem como ampliar e incrementar o intercâmbio de experiências na agenda de
alimentação, nutrição e promoção da saúde, em 2017, firmou-se o TED 211 com a Agência
Brasileira de Cooperação – Ministério das Relações Exteriores (SEI 25000.494688/2017-64), com
investimento total de R$ 2.500.000,00. O TED tem como objetivo fortalecer a agenda de
segurança alimentar e nutricional por meio de ações, projetos e programas de cooperação, com
países parceiros, para o enfrentamento dos múltiplos desfechos da má nutrição na perspectiva
do direito humano à alimentação adequada.
Em 2018, foram descentralizados R$1.300.000,00 (Nota de Crédito nº 400112/2018)
referentes à primeira parcela (R$ 300.000,00) e segunda parcela (R$ 1.000.000,00). Devido a
processos internos, a Agência Brasileira de Cooperação foi capaz apenas de executar o
equivalente à primeira parcela (Nota de empenho 2018NE800007), sendo a dotação referente
à segunda parcela devolvida ao orçamento do Ministério da Saúde ainda neste ano.

Universidade de São Paulo – Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo Convênio - nº
825680/2015 – USP/SP
No final do ano de 2015 foi firmado convênio no valor de R$ 499.800,00
(25000.205243/2015-58) com a Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo da USP cujo
objetivo é apoiar o Ministério da Saúde no desenvolvimento de metodologias de educação
permanente para implementação do Guia Alimentar para a População Brasileira no âmbito da
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atenção básica em saúde. O empenho do valor foi realizado em 2015 (Nota de empenho
2015NE801784). Seu cronograma físico tinha data final prevista para 30 de dezembro de 2016,
contudo após solicitação de aditivo o prazo foi ampliado para 2017.

Universidade de São Paulo – Fundação de Apoio a Universidade de São Paulo (FUSP) Proposta
Siconv nº 102008/2017
Convênio Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil – R$ 800.000,00: o projeto de convênio
tinha como objetivo a formação de profissionais, capacitação de gestores estaduais e
mobilização da sociedade civil para fortalecimento das ações de promoção do aleitamento
materno e alimentação complementar saudável. No dia 30 de dezembro de 2017, a Diretoria
Executiva do Fundo Nacional de Saúde enviou mensagem eletrônica à Fundação de Apoio a
Universidade de São Paulo (FUSP) para regularização do cadastro da entidade, informando que
era necessário atualizar o cadastro da Entidade no Portal de Convênios-SICONV e o atendimento
dos requisitos para celebração, nos termos da Portaria Interministerial nº 424/2016. Além disso,
apontou outras pendências da FUSP, as quais eram: i) inserir a Declaração de Funcionamento
Regular assinada por uma autoridade pública, no Portal do FNS, conforme o modelo; ii)
apresentar o certificado do CEBAS válido. Na falta da regularização das pendências listadas, no
dia 8 de maio de 2018, foi solicitado o cancelamento do compromisso orçamentário em sua
totalidade - Proposta Siconv nº 102008/2017. O cancelamento do empenho foi realizado pelo
Fundo Nacional de Saúde em 8 de junho de 2018, por meio da NE nº 801548/2018. Dessa forma,
o valor da execução orçamentária apresentado no Relatório Anual de Gestão de 2017 sofreu
redução de 97,2% para 96,0%.

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Convênio nº 840350/2016
Em 2015, a CGAN articulou junto à Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (via
CEPESC) para formalização de um convênio com objetivo de apoiar as atividades de revisão Guia
Alimentar para crianças menores de dois anos e o apoio às atividades de mobilização da rede de
educação para adoção de cantinas escolares saudáveis. Tal convênio chegou a ser empenhado
no valor de R$ 1.196.874,25 (2015NE801785). Contudo, a faculdade apresentou pendências na
documentação necessária para a assinatura do ato, ocasionando o cancelamento do convênio e
da transferência dos valores à universidade.
No segundo semestre de 2016, foi efetivamente firmado convênio com a UERJ (SEI
25000.191404/2016-08), no valor de R$ 2.171.114,00. Desse total, foram empenhados R$
200.000,00 em 2016 e o restante ficou para 2017, cujos empenho total ocorreu em duas
parcelas: R$ 71.114,00 (Nota de empenho 2017NE 800861) e R$ 1.900.000,00 (2017NE 800860).

Prodoc PSE UNESCO - BRZ/REP/0192/2018
Em 2018, firmou-se o Prodoc com a Unesco, no valor total de R$ 8.546.006,21 (SEI
25000.051728/2017-87), cujo objetivo é regular a implementação do Projeto "Inovação para o
Fortalecimento da Intersetorialidade Entre Educação e Saúde para a Promoção da Saúde dos
Escolares". Para 2018, foi feito repasse de R$ 957.635,28 (Nota de empenho 2018NE460024).

5.3 Ações orçamentárias para financiamento do Programa Academia da
Saúde e do Programa Saúde na Escola
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Em relação aos Programas Academia da Saúde e Programa Saúde na Escola, também
sob gestão da CGAN, ambos não possuem uma função programática ou ação orçamentária
específica na LOA. Em dezembro de 2017 foi aprovada nova linha orçamentária para o Programa
Academia da Saúde que passou a constar da ação 10.301.2015.217U.0001 - Apoio à Manutenção
dos Polos de Academia da Saúde, Plano Orçamentário (PO) 0000. O Programa Saúde na Escola,
também sob gestão da CGAN, continua inserido na Ação 10.301.2015.20AD - Piso de Atenção
Básica Variável - Saúde da Família, juntamente com outras estratégias no Plano OrçamentárioPO 0006.
Ação orçamentária para o Programa Academia da Saúde
O Programa Academia da Saúde foi lançado pelo Ministério da Saúde em 2011 como
uma estratégia de promoção da saúde e de produção do cuidado no âmbito da Atenção Básica.
O programa tem como público a população brasileira e como finalidade a promoção de práticas
corporais e atividade física, a promoção da alimentação saudável, a educação em saúde, entre
outras, além de contribuir para a produção do cuidado e de modos de vida saudáveis e
sustentáveis para a população.
No que diz respeito à estrutura orçamentária, o repasse de recursos financeiros é
realizado por meio de duas ações orçamentárias:




10.301.2015.20YL.0000 - Estruturação de Academias da Saúde, na modalidade fundo a
fundo. O produto “Academia de Saúde Estruturada” é mensurado por meio do número
de polos com obras concluídas no respectivo exercício. A adoção dessa metodologia
objetiva manter coerência com a recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU
no Acórdão nº 6619/2016, considerando, por analogia, como meta cumprida para ações
que visam à estruturação de serviços de atenção básica de saúde a efetiva construção,
ampliação e reforma, evitando distorções e descompasso entre a execução
orçamentária e o cumprimento da meta física. Essa ação orçamentária tem recursos
alocados exclusivamente por meio de emendas parlamentares, entretanto em 2018, por
meio da Portaria nº 3.582, de 12 de novembro de 2018, foi destinado recurso de
programa para a construção de 800 polos do Academia da Saúde.
10.301.2015.217U.0001 (aprovada em 2017) - Apoio à Manutenção dos Polos de
Academia da Saúde. Em dezembro de 2017 foi aprovada nova linha orçamentária para
o Programa Academia da Saúde. O produto polo atendido é mensurado por meio do
número de polos que fazem jus ao recebimento do incentivo financeiro federal de
custeio na respectiva competência financeira, compreendida como o período de
apuração do quantitativo físico a ser pago no mês subsequente, de acordo com a norma
vigente.

Na Tabela 6 a seguir consta o detalhamento da execução orçamentária das ações
orçamentárias do Programa Academia da Saúde.
Tabela 6 - Execução orçamentária para implantação dos polos Academia da Saúde
ANO

VALOR ORÇAMENTÁRIO
(INTEGRAL)

VALOR
ORÇAMENTÁRIO
(APÓS
CONTINGENCIAMENTO)

VALOR
EXECUTADO*
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% EXECUÇÃO

2015
2016

R$ 15.094.000,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20YL
R$ 14.714.000,00
R$ 4.260.000,00

R$ 492.640.000,00

R$
370.124.000,00

2017
201834

R$ 11.190.000,00
R$ 10.335.135,00

2017
20185

0
R$ 60.200.000,00

R$ 10.650.000,00
R$ 5.573.000,00
R$ 109.235.000,00
R$ 7.505.000,00
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017U
0
R$ 25.146.000,00
R$ 58.735.688,00
R$ 33.798.000,00

28,22%
75,3%

55,4%
6,9%
100%
57,54%

Fonte: CGAN/DAB/SAS; * O valor executado corresponde ao valor total empenhado.

Na ação orçamentária 20YL - Implantação das Academias da Saúde cabe considerar
que, para o exercício de 2015, não houve alocação de recursos de Programa.
Ao final de 2016, 635 polos estavam sendo custeados, entre novos polos construídos e
similares. O PPA (2016-2019) previa para 2016, o custeio de 1.334 polos; portanto, houve
alcance de 47,6% da meta física prevista O valor mensal repassado foi de R$3.000,00 por mês.
Cabe observar que, até a publicação da linha orçamentária 10.301.2015.217U.0001, não existia
rubrica específica para o Academia da Saúde na LOA. Dessa forma, não havia como indicar o
valor aprovado e contingenciado para essa estratégia até 2017, uma vez que ela estava inserida
na Ação 20AD – PAB VARIÁVEL- que envolve custeio de outras ações como equipes de Saúde
da Família (eSF); equipes de Saúde Bucal (eSB); Núcleos Ampliados à Saúde da Família (NASF);
Agentes Comunitários de Saúde (ACS); Programa Saúde na Escola (PSE); entre outras.
No que tange à inscrição em restos a pagar em 2017, cumpre esclarecer que a execução
orçamentária e financeira da ação 20YL é condicionada à solicitação de liberação de novas
parcelas pelos gestores locais, na medida em que avança a execução das obras. Desse modo,
registra-se que R$ 5.573.000 foram inscritos em restos a pagar, em decorrência da não
existência de parcelas aptas ao pagamento e transferência aos entes subnacionais. Portanto, a
meta física foi realizada em 104,8%, representando 109 polos de Academia da Saúde concluídos
em 2017. No que diz respeito à construção de novos polos de Academia da Saúde, em 2017
foram habilitadas 57 propostas. Atualmente o programa possui 380 obras em ação preparatória,
769 obras iniciadas e 2.441 obras concluídas.
Em 12 de novembro de 2018, foi publicada a Portaria nº 3.582 que dispõe sobre a
aplicação de recursos aprovados pela Lei nº 13.658, de 7 de maio de 2018, a qual abriu crédito
especial, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo Federal, cabendo ao Ministério da
Saúde, crédito orçamentário na ação 20YL. Essa portaria permitirá a ampliação do orçamento
em 100 milhões para a construção de 800 novos polos da modalidade intermediária. Ressaltase que até 31 outubro de 2018, haviam sido habilitados 65 novos polos para construção por
meio de emenda parlamentar.
A seguir, na Figura 4, é mostrada a evolução orçamentária do Programa Academia da
Saúde, no período de 2012 a 2018
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Figura 4 - Custeio do Programa Academia da Saúde, 2012 a 2018
R$29.358.000,00
R$23.397.000,00
R$17.898.000,00
R$10.971.000,00
R$2.955.000,00 R$3.603.000,00

2012

R$5.616.000,00

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fonte: Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS), em 06.11.2018.

Ação orçamentária para o Programa Saúde na Escola
O Programa Saúde na Escola (PSE) está inserido na Ação 10.301.2015.20AD - Piso de
Atenção Básica Variável - Saúde da Família, juntamente com outras estratégias no Plano
Orçamentário- PO 0006. Os valores informados pela área técnica/CGAN para composição do
orçamento 2015 referem-se a recursos do Alcance de Metas do PSE 2013/2014, Semana Saúde
na Escola 2013, Semana Saúde na Escola 2014 e 20% da Adesão do PSE 2014. Não houve
expansão prevista para o ano de 2015.
A seguir, na Tabela 7, são apresentados os valores orçamentários aprovados,
contingenciados e executados para o PSE.
Tabela 7 - Percentual de execução orçamentária para o programa saúde na escola – ação
20AD
Ano

Valor
orçamentário
(integral) *
(em reais)

Valor orçamentário
(após
contingenciamento)
(em reais)

Valor
executado**
(em reais)

2015
2016
2017
2018

37.888.199,00
83.000.000,00
89.131.040,00
89.131.040,00

35.105.179,00
5.253.600,00
89.131.040,00
89.131.040,00

35.074.899,00
5.253.600,00
89.131.040,00
89.131.040,00

%
execução
(sob
valor
integral)
93%
6,32%
100%
100%

% execução
(considerando
valor
contingenciado)
100%
100%
100%
100%

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS,2016. *valor informado pela CGAN como necessidade para 2015; ** pago

A tabela 8, abaixo, traz os valores de acordo com a sua destinação:
Tabela 8 – Valores orçamentários executados do PSE, por destinação, no período de 2015 a
2018

Semana Saúde
na Escola

2015

2016

2017

2018

4.407.998,85

-

-

-
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Adesão

18.937.800,00

-

89.131.040,00

-

Pagamento por
alcance de
metas

11.729.100,15

5.253.600,00

-

89.131.040,00

Total

35.074.899,00

89.131.040,00

89.131.040,00

5.253.600,00

6.GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO
RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

6.1 Financiamento
O financiamento das ações de Alimentação e Nutrição ocorre de forma indireta, por
meio de outras fontes do Sistema Único de Saúde - SUS, que podem ser utilizados para a
realização dessas ações, a critério do ente municipal, como o piso de atenção básica fixo ou
variável, piso de promoção da saúde ou vigilância e, de forma direta, com a transferência de
incentivos específicos (FAN e VAN), destacados a seguir. Recursos específicos de outros setores,
como é o caso do Índice de Gestão Descentralizada – IGD do Desenvolvimento Social, assim
como da educação ou do tesouro municipal ou estadual também são utilizados.

Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)
A fim de apoiar a implementação da PNAN nos estados e nos municípios, o Ministério
da Saúde realiza repasse de incentivo financeiro, desde 2006, como parte do Bloco de
Financiamento de Gestão do SUS, no componente de implantação de ações e serviços de saúde.
O incentivo financeiro, conhecido como Programa de Financiamento das Ações de
Alimentação e Nutrição (FAN) foi instituído pela Portaria nº1.357/GM/MS, de 23 de junho de
2006, e redefinido pela Portaria nº 1.738/GM/MS, de 19 de agosto de 2013.
No período 2015 – 2018, o orçamento destinado ao repasse do FAN foi recomposto e
ampliado. Para apoiar os entes federados na gestão das ações de alimentação e nutrição, foram
elaborados instrumentos de apoio à execução financeira e implementação de programas e
ações que consistiram desde relatórios situacionais até cursos de formação e visitas in loco para
sensibilização de gestores com maior poder de decisão.
Além disso, foram realizadas mudanças em decorrência da publicação da Portaria Nº
3992 de 28 de setembro de 2017 e revogação da Portaria Nº 204 GP/MS/2007, tendo como
principais consequências a mudança no Bloco de Financiamento do FAN, que passou a ser de
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Assim, passou a pertencer ao grupo de Gestão
do SUS e ao Componente de Implantação de ações e serviços de saúde.
No que compete aos grupos aos quais as ações foram alocadas, esses passaram a refletir
a vinculação do que foi definido em cada programa de trabalho do Orçamento Geral da União e
que deu origem ao repasse do recurso, bem como o estabelecido no Plano e Programação Anual
de Saúde dos entes subnacionais.
Para os entes federados que recebem o FAN, isso implicou apenas a necessidade de
reforçar junto aos setores ligados ao planejamento e financeiro o acompanhamento do plano
de ação elaborado de acordo com as especificidades epidemiológicas, nutricionais,
demográficas, socioeconômicas e de organização da rede de atenção à saúde.
Os repasses do FAN continuaram a ser anuais com valores proporcionais ao porte
populacional (IBGE) e destinados, prioritariamente, à organização da atenção nutricional na RAS,
em especial no âmbito da Atenção Básica, além de apoiar na estruturação e qualificação das
ações de alimentação e nutrição no SUS, integrando um rol de ações estratégicas do setor saúde
para promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e garantia do Direito Humano a
Alimentação Adequada (DHAA). E tem como diretrizes prioritárias:


Promoção da alimentação adequada e saudável;



Vigilância alimentar e nutricional;
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Prevenção dos agravos relacionados à alimentação e nutrição, especialmente
sobrepeso e obesidade, desnutrição, anemia por deficiência de ferro,
hipovitaminose A e beribéri; e



Qualificação da força de trabalho em alimentação e nutrição.

Ao longo dos últimos anos, vem sendo ampliado o escopo de municípios contemplados
pelo FAN, de acordo com a disponibilidade financeira na ação orçamentária de Segurança
Alimentar e Nutricional para a Saúde. Além disso, têm sido realizados ajustes adequados às
mudanças na densidade populacional dos municípios.
O Quadro 7 resume a evolução no número de municípios contemplados e valores
repassados por meio do FAN para municípios com população acima de 150 mil habitantes, no
período de 2006-2015.

Quadro 7 - Evolução no número de municípios contemplados com recursos do FAN,
instrumentos autorizativos dos repasses e valores recebidos

Número da
Portaria

Critério de inclusão

Portaria nº 1.357
de 23 de junho
de 2006.
Portaria nº
3.181, de 12 de
dezembro de
2007
Portaria nº 1.424
de 10 de julho de
2008.

Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde
das 27 capitais*
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde
com mais de 200.000
habitantes
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde
com mais de 200.000
habitantes.
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde
com mais de 150.000
habitantes
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde
com mais de 150.000
habitantes
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde
com mais de 150.000
habitantes
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde
com mais de 150.000
habitantes

Portaria nº
2.324, de 6 de
outubro de 2009
Portaria nº
1.630, de 24 de
junho de 2010
Portaria nº
2.685, de 16 de
novembro de
2011
Portaria nº
2.349, de 10 de
outubro de 2012

Valor
Fonte para
Número de
repassado
o cálculo
municípios
(em reais)
populacional contemplados (considerando
estados e
municípios)
27
4.200.000,00

-

133

8.180.000,00

-

133

8.180.000,00

-

172

8.630.000,00

-

174

8.885.000,00

-

178

8.965.000,00

IBGE, 2012

178

9.745.000,00
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Portaria n° 1.738,
de 19 de agosto
de 2013
Portaria nº
1.941, de 12 de
setembro de
2014
Portaria nº 1677,
de 02 de outubro
de 2015

Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde
com mais de 150.000
habitantes
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde
com mais de 150.000
habitantes
Municípios com
população > 150 mil
hab.

IBGE, 2012

178

9.745.000,00

IBGE, 2012

178

8.359.000,00

IBGE, 2012

180

7.401.000,00

* Distrito Federal foi considerado município.

Conforme apresentado, no ano de 2015 houve intensificação do contingenciamento
imposto ao Ministério da Saúde em função de corte orçamentário no governo federal, que teve
início em 2014, quando houve redução de 40% no repasse realizado para as Secretarias
Estaduais de Saúde, sendo repassados somente R$ 8.359.000,00 (Portaria nº 1.941, de 12 de
setembro de 2014). O total de repasse entre 2011 e 2014 foi de R$ 36.814.000,00.
Em 2015, além dos estados, municípios também tiveram redução, conforme exposto
nas tabelas 9 e 10:

Tabela 9 - Redução no valor repassado aos estados em 2015, em relação aos valores
repassados em 2013 (Portaria nº 1.738 de 19/08/2013

90.000,00

Percentua
l de
redução
em 2015
45%

Valor de
repasse por
estado em
2015
(em reais)
49.500,00

2,5 milhões a
< 4 milhões

110.000,00

45%

60.500,00

MT, RN, PI,
AL, AM, ES,
PB, MS

484.000,00

4 milhões a
9 milhões

130.000,00

45%

71.500,00

GO, SC, MA,
PA, CE, PE

429.000,00

> 9 milhões

150.000,00

45%

82.500,00

PR, RS, BA,
RJ, MG, SP

495.000,00

26

1.705.000,00

Porte
populacional
(IBGE, 2012)

Valor repassado
em 2013
(em reais)

< 2,5 milhões

Total

Estados

RR, AP, AC,
TO, RO, SE

Valor total de
repasse em
2015
(em reais)
297.000,00

Tabela 10- Redução no valor repassado aos municípios em 2015, por porte populacional, em
relação aos valores repassados em 2013 (Portaria nº 1.738 de 19/08/2013)
Porte
populacional

Valor
repassado em
2013

% de
redução
em 2015

Valor de
repasse por
município em

Número de
municípios
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Valor total
de repasse
em 2015

(IBGE, 2012)

(em reais)

2015
(em reais)

(em reais)

150 a < 200 mil
200 a < 300 mil
300 a < 400 mil
400 a < 500 mil
500 a < 600 mil
600 a < 1
milhão
1 a < 2,5
milhões
≥ 2,5 milhões

20.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00

10%
10%
14,9%
15%
15%
20%

18.000,00
27.000,00
29.800,00
34.000,00
42.500,00
48.000,00

44
54
29
15
6
16

792.000,00
1.458.000,00
864.200,00
510.000,00
255.000,00
768.000,00

80.000,00

24%

60.800,00

11

668.800,00

100.000,00
Total

24%

76.000,00

5
180

380.000,00
5.696.000,00

Contudo, a partir de esforços para recomposição orçamentária, a publicação da Portaria
nº 1.060/GM/MS, de 24 de maio de 2016 resgatou os valores dos repasses aos municípios com
valor compatível ao que era repassado em 2013, sendo repassados nesse ano R$ 9.855.000,00,
conforme descritos nas tabelas 11 e 12, a seguir:

Tabela 11 - Valor repassado aos municípios acima de 150 mil habitantes, em 2016, por porte
populacional. (Portaria nº 1.060/GM/MS, de 24 de maio de 2016)
Porte populacional
(IBGE, 2012)

Estados

Valor de
repasse por
estado
(em reais)
90.000,00

Valor total do
repasse em 2016
(em reais)

< 2,5 milhões de hab.

RR, AP, AC, TO, RO, SE

2,5 milhões a < 4
milhões de hab.
4 milhões a 9 milhões
de hab.
> 9 milhões de hab.

MT, RN, PI, AL, AM, ES,
PB, MS
GO, SC, MA, PA, CE, PE

110.000,00

880.000,00

130.000,00

780.000,00

PR, RS, BA, RJ, MG, SP

R$ 150.000,00

R$ 900.000,00

Total

26

-

540.000,00

R$ 3.100.000,00

Tabela 12 - Valor repassado aos municípios acima de 150 mil habitantes, em 2016, por
porte populacional. (Portaria nº 1.060/GM/MS, de 24 de maio de 2016)
Porte populacional
(IBGE, 2012)
150 mil a < 200 mil
hab.
200 mil a < 300 mil
hab.
300 mil a < 400 mil
hab.
400 mil a < 500 mil

Valor de repasse (em
reais)
20.000,00

Número de
municípios
44

Valor total de repasse
(em reais)
880.000,00

30.000,00

54

1.620.000,00

35.000,00

29

1.015.000,00

40.000,00

15

600.000,00
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hab.
500 mil a < 600 mil
hab.
600 mil a < 1 milhão
hab.
1 milhão a < 2,5
milhão hab.
> 2,5 milhões de hab.
Total

50.000,00

6

300.000,00

60.000,00

16

960.000,00

R$ 80.000,00

11

880.000,00

R$ 100.000,00

5
180

500.000,00
6.755.000,00

Ainda, no ano de 2016, com vistas a ampliar o número de municípios que poderiam
receber o recurso do FAN e após anuência do Conasems, esse foi expandido para municípios
com população entre 30 mil e 150 mil habitantes. O aumento do alcance dos municípios veio a
se concretizar no ano seguinte, por meio da publicação da Portaria nº 55 de 06 de janeiro de
2017, contemplando mais 942 municípios. Apesar de ter sido publicada no exercício de 2017, o
incentivo repassado aos municípios nessa modalidade foi referente ao ano de 2016. Os valores
autorizados aos municípios compreendidos nessa faixa estão discriminados na Tabela 13.

Tabela 13 - Valor repassado aos municípios com população entre 30.000 e 149.999 hab, em
2016, por porte populacional
Porte populacional
(IBGE, 2012)
30 mil a <50 mil hab.
50 mil a < 100 mil hab.
100 mil < 150 mil hab.
Total

Valor de repasse
(em reais)
12.000,00
13.000,00
16.000,00

Número de
municípios
483
348
111
942

Valor total de repasse
(em reais)
5.796.000,00
4.524.000,00
1.776.000,00
12.096.000,00

Como o repasse a municípios com porte populacional inferior a 150.000 habitantes ficou
condicionado à disponibilidade orçamentária, em 2017 foram publicadas duas Portarias do FAN
totalizando a descentralização de R$ 9.230.000,00 a municípios compreendidos entre 30.000 e
78.800 habitantes, conforme discriminado abaixo:


Portaria nº 3.799, de 26 de dezembro de 2017, que contemplou Secretarias de
Saúde dos Municípios com população entre 30.000 e 39.870 habitantes (IBGE,
2017), conforme Tabela 14:

Tabela 14 - Valor repassado aos municípios entre 30 mil 39.870 habitantes, em 2017
Porte populacional
(IBGE, 2012)
30 mil a < 39.870 hab.
Total


Valor de repasse
(em reais)
12.000,00

Número de
municípios
319
319

Valor total de repasse
(em reais)
3.828.000,00
3.828.000,00

Portaria nº 3.943, de 28 de dezembro de 2017, que contemplou Secretarias de
Saúde dos Municípios com população entre 39.870 e 78.800 habitantes (IBGE,
2017), conforme Tabela 15:
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Tabela 15 - Valor repassado aos municípios entre 39.880 e 78.800 habitantes, em 2017, por
porte populacional
Porte populacional
(IBGE, 2012)
39.880 < 50.000 hab.
50.000 < 78.800 hab
Total

Valor de repasse
(em reais)
12.000,00
13.000,00

Número de
municípios
175
254
429

Valor total de repasse
(em reais)
2.100.000,00
3.302.000,00
5.402.000,00

Em relação aos municípios com porte populacional superior a 150.000 habitantes, foi
publicada a Portaria Nº 2.512, 28 de setembro de 2017, correspondendo ao repasse de
R$10.350.000,00. A partir desta portaria, mudou-se a fonte censitária utilizada como referência,
passando a serem considerados os dados do Estudo de Estimativas Populacionais por Município,
Idade e Sexo 2000-2015 - Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015). Dessa
forma houve aumento no repasse realizado aos estados, que passou de R$ 3.100.000,00 para
R$ 3.230.000,00. Além disso, houve solicitação do Fundo Nacional de Saúde para incluir o
Distrito Federal entre os estados, ao invés de realizar repasse como município, o que vinha
sendo realizado nas versões anteriores à Portaria. Outro fator que contribuiu com esse aumento
foi a migração de porte populacional do estado de Pernambuco, que passou da faixa situada
entre 4 milhões a 9 milhões de habitantes para a faixa acima de 9 milhões, conforme
apresentado na Tabela 16.

Tabela 16 - Valor repassado aos estados e ao Distrito Federal, em 2017, por porte populacional
Porte populacional
(IBGE, 2015)
< 2,5 milhões de hab.
2,5 milhões a < 4 milhões
de hab.
4 milhões a 9 milhões de
hab.
> 9 milhões de hab.

Valor de
repasse
(em reais)
90.000,00
110.000,00
130.000,00
150.000,00

Total

Estados

Valor total de
repasse
(em reais)

RR, AP, AC, TO, RO, SE
DF, MT, RN, PI, AL, AM,
ES, PB, MS
GO, SC, MA, PA, CE

540.000,00
990.000,00

PE, PR, RS, BA, RJ, MG,
SP
27

1.050.000,00

650.000,00

3.230.000,00

No que se refere aos municípios, foram contemplados mais dez entes após atualização
censitária, conforme Tabela 17:

Tabela 17 - Valor repassado aos municípios com mais de 150 mil habitantes, em 2017, por
porte populacional
Porte populacional
(IBGE, 2015)

Valor de
repasse
(em reais)

Número de
municípios
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Valor total de
repasse
(em reais)

150 mil a < 200 mil hab.
200 mil a < 300 mil hab.
300 mil a < 400 mil hab.
400 mil a < 500 mil hab.
500 mil a < 600 mil hab.
600 mil a < 1 milhão de hab.
1 milhão a < 2,5 milhão de
hab.
> 2,5 milhões de hab.
Total

20.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
80.000,00

43
61
28
17
7
17
10

860.000,00
1.830.000,00
980.000,00
680.000,00
350.000,00
1.020.000,00
800.000,00

100.000,00

6
190

600.000,00
7.120.000,00

Em 2018, foi publicada a Portaria nº 423, de 23 de fevereiro de 2018, a fim de
contemplar Secretarias de Saúde dos municípios com população entre 78.801 e 149.999
habitantes (IBGE, 2017), referente ao exercício de 2017. Os valores de repasse e quantidade de
municípios contemplados estão apresentados na Tabela 18.

Tabela 18 – Valor repassado aos municípios entre 78.801 e 149.999 habitantes, em 2017, por
porte populacional
Porte populacional
(IBGE, 2015)
78.801 a < 99.999 hab.
100.000 a < 149.999 hab.
Total

Valor de repasse
(em reais)
13.000,00
6.000,00

Número de
municípios
101
116
217

Valor total de repasse
(em reais)
1.313.000,00
1.856.000,00
3.169.000,00

Na modalidade acima de 150 mil habitantes, foi publicada a Portaria nº 439, de 23 de
fevereiro de 2018, totalizando o repasse de R$10.545.000,00. Os repasses para estados e
municípios foram realizados conforme Tabelas 19 e 20.

Tabela 19 – Valor repassado aos estados e ao Distrito Federal, em 2018, por porte populacional
Porte populacional
(IBGE, 2017)

Valor de
repasse
(em reais)

Estados

Valor total de
repasse
(em reais)

< 2,5 milhões de hab.
2,5 milhões a < 4 milhões
de hab.
4 milhões a 9 milhões de
hab.
> 9 milhões de hab.

90.000,00
110.000,00

RR, AP, AC, TO, RO, SE
MS, DF, PI, MT, AL, RN

540.000,00
660.000,00

130.000,00

ES, PB, AM, GO, MA,
SC, PA
CE, PE, PR, RS, BA, RJ,
MG, SP
27

910.000,00

Total

150.000,00
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1.200.000,00
3.310.000,00

Tabela 20 - Valor repassado aos municípios com mais de 150 mil habitantes, em 2018, por
porte populacional
Porte populacional
(IBGE, 2017)
150 mil a < 200 mil hab.
200 mil a < 300 mil hab.
300 mil a < 400 mil hab.
400 mil a < 500 mil hab.
500 mil a < 600 mil hab.
600 mil a < 1 milhão de hab.
1 milhão a < 2,5 milhão de
hab.
> 2,5 milhões de hab.
Total

Valor de
repasse
(em reais)
20.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
80.000,00

Número de
municípios
45
60
29
18
8
17
11

Valor total de
repasse
(em reais)
900.000,00
1.800.000,00
1.015.000,00
720.000,00
400.000,00
1.020.000,00
880.000,00

100.000,00

5
193

500.000,00
7.235.000,00

Durante o período 2015 – 2018 foram repassados, por meio do FAN, às Secretarias
estaduais e municipais de saúde o montante de R$ 62.646.000,00 (sessenta e dois milhões,
seiscentos e quarenta e seis mil reais).

Execução Orçamentária do FAN nos estados, municípios e DF
O levantamento de informações sobre a gestão das ações implementadas nos estados
e municípios no âmbito da PNAN é um importante instrumento para avaliar os investimentos
realizados e a estruturação de ações na agenda de alimentação e nutrição no SUS. O
monitoramento desses investimentos subsidia o desenvolvimento de estratégias para
impulsionar o apoio interfederativo entre as esferas federal, estadual e municipal, tendo em
vista a gestão tripartite dessa política. Nesse sentido, a CGAN realiza o monitoramento das ações
implementadas pelos estados e municípios com o recurso do FAN em cada exercício financeiro,
por meio de um questionário estruturado e disponibilizado na plataforma FormSUS.
As informações acerca do percentual de execução orçamentária referentes aos anos de
2015 e 2017 foram geradas a partir de dados autorreferidos por gestores municipais e estaduais
responsáveis pelo FAN.
Para essa análise se considerou o agrupamento dos estados e municípios por faixas de
execução: 0-15%, 16-25%, 26-50%, 51-70% e 71-100%. O cálculo da execução orçamentária foi
realizado utilizando-se o valor financeiro anual absoluto gasto pelas secretarias estaduais e
municipais de saúde dividido pelo recurso autorizado para gasto no início do exercício financeiro
desse mesmo ano e multiplicado por 100 (Recurso utilizado/recurso disponível x 100). Foram
considerados inconsistentes os dados que demonstravam uma execução acima de 100%. Para o
cálculo do saldo orçamentário considerou-se a diferença entre o valor disponível no primeiro e
o último dia de cada exercício financeiro correspondente.
No ano de 2015, foram respondidos 154 questionários, sendo 137 de Secretarias
Municipais de Saúde e 17 de Secretarias Estaduais de Saúde, o que correspondeu a 76,1% e
65,38% dos municípios e estados contemplados com o recurso, respectivamente. Todas as
regiões brasileiras foram representadas.
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Registrou-se que 54,68% das secretarias municipais de saúde tiveram uma execução
orçamentária entre 0 e 15%, enquanto que 43,75% das Secretarias Estaduais de Saúde informou
execução abaixo de 25%, conforme apresentado nas Figura 5.

Figura 5 - Percentual de Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, por faixa de execução
orçamentária do FAN, em 2015
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Os dados dos municípios demonstraram menor execução orçamentária em comparação
com os estados, sendo que alguns (4,32%, em 2015) executaram mais que 100% do valor
disponível (Figura 5).
Ao questionar os entes federados se eles tiveram dificuldade na execução dos recursos,
mais da metade dos estados e dos municípios responderam que sim. Vale destacar que os
municípios relataram ter menos dificuldades do que os estados para executar os recursos
(Figuras 6 e 7).

Figura 6 - Percentual de Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde que relataram dificuldade
nos trâmites para execução orçamentária do FAN – 2015
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Ao serem analisadas as principais dificuldades encontradas pelas referências estaduais
e municipais de alimentação e nutrição na gestão financeira do recurso, destacam-se a
morosidade nos processos licitatórios, que por vezes estouram o prazo estimado para a compra
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dos serviços e equipamentos elencados no planejamento, e a falta de autorização do secretário
de saúde ou do responsável pelo setor financeiro, sob a alegação de que há outras prioridades.
No caso dos estados, também foram mencionadas questões de ordem administrativa e
burocrática, como o contingenciamento de recursos no estado ou bloqueio das contas públicas
devido a judicializações. Em relação aos municípios, foram citados: a alocação do recurso como
despesa de custeio, impossibilitando sua utilização para a aquisição de materiais permanentes;
a falta de conhecimento de como utilizar o recurso; o desconhecimento de como fazer a inserção
do recurso na previsão orçamentária do município; o contingenciamento no estado; a
insuficiência de pessoas na Equipe com perícia para tratar dos trâmites burocráticos; as
mudanças na estrutura organizacional; ouso de recurso em aplicação e rendimentos financeiros;
a necessidade de adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal e a alocação do recurso do FAN
para finalidade distinta da preconizada.
No ano de 2017 responderam ao formulário 73 referências municipais de alimentação
e nutrição e 19 referências estaduais, representando 38,4% e 70%do total de municípios e
estados que receberam o incentivo em 2017, respectivamente.
A maior parte das secretarias estaduais e municipais de saúde apresentou execução
situada entre 0-15%, seguida da faixa de execução entre 26–50% (Figura 7).

% de secretarias

Figura 7 - Percentual de Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, por faixa de execução
orçamentária do FAN, em 2017
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Em relação às dificuldades relacionadas à execução orçamentária, 84,2% dos estados
(n=16) relataram que encontraram barreiras para utilização dos recursos no exercício financeiro
de 2017.
Os desafios destacados para a execução do orçamento autorizado naquele ano foram
majoritariamente atribuídos à burocracia pública, sendo citados os seguintes fatores:


Morosidade de processos licitatórios;



Mudança recorrente do cargo de gestores em saúde;



Ata de registro de preços desatualizada;



Bloqueios judiciais no fundo de saúde;
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Falta de contratação de serviços gráficos e realização de eventos.



Falta de profissionais habilitados para apoiar a coordenação nos processos licitatórios;



Falta de liberação do uso do recurso pelo gestor com poder de decisão;



Falta de compreensão por parte dos gestores tomadores de decisão quanto à
destinação dos recursos do FAN para sua devida finalidade.

Ao serem questionadas, 54,8% (n=40) das referências técnicas municipais de
alimentação e nutrição referiram ter dificuldades para o emprego dos recursos do FAN nas ações
planejadas pela área. Os principais fatores indicados para obter uma baixa execução foram a
morosidade dos processos licitatórios, a mudança de gestão nas secretarias municipais de
saúde, o fato de ter sido um ano eleitoral e dificuldades no processo de planejamento.
De forma geral, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal, as principais
diretrizes cujas ações são realizadas com o recurso do FAN são Promoção da Alimentação
Adequada e Saudável, Qualificação da Força de Trabalho, Prevenção e Controle das Carências
Nutricionais Específicas. O público prioritário para as ações são: crianças, gestantes,
adolescentes e idosos. As principais frentes de ação são:


Ações coletivas com base no Guia Alimentar para a População Brasileira



Oficinas de formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil



Atividades no âmbito do Programa Academia da Saúde ou Programa Saúde na Escola



Qualificação do registro de informações sobre o estado nutricional ou consumo
alimentar



Programa Nacional de Suplementação de vitamina A e Programa Nacional de
Suplementação de Ferro

As informações levantadas por estados e municípios durante o período analisado
expõem a necessidade de apoio para lidar com os processos burocráticos característicos das
instâncias públicas, como o planejamento, elaboração de projetos, orçamento, processos
licitatórios, bem como o monitoramento desses processos. Outra medida necessária é
estabelecer uma forma de suporte para que entes estaduais e municipais se sintam fortalecidos
para lidar com as externalidades políticas intrínsecas ao setor público, como o cenário políticoeconômico e a política fiscal, que podem ter como desdobramento os contingenciamentos das
despesas autorizadas na Lei Orçamentária Anual.
Os últimos são caracterizados por dificuldades na padronização dos procedimentos e na
gestão da informação para a tomada de decisão, o que condiz com os dados obtidos pelo
levantamento realizado com as secretarias estaduais e municipais de saúde, posto que, as
principais dificuldades atribuídas à baixa execução orçamentária, estava relacionada
diretamente com algum desses fatores.

Estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional
Frente à necessidade de ampliar e qualificar as ações de VAN e promover condições
adequadas para o diagnóstico nutricional como parte do cuidado integral à saúde, o MS instituiu
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em 2011 um incentivo financeiro para aquisição de equipamentos antropométricos pelos
municípios (Portaria nº 2.975, de 14 de dezembro de 2011).
O incentivo financeiro é repassado na modalidade fundo a fundo, em parcela única anual,
para contemplar: I) Polos do Programa Academia da Saúde já construídos e em funcionamento,
que foram contemplados com incentivo para custeio das ações de promoção da saúde
(R$1.500,00 a cada polo); II) Unidades Básicas de Saúde dos municípios com equipe de Atenção
Básica com adesão ao PMAQ (R$ 3.000,00 por UBS), a partir do estrato 1, em seguida do estrato
2 e assim sucessivamente até atingir o limite de recurso orçamentário disponível em cada ano.
Entre 2015 e 2018, foram investidos R$ 27,2 milhões para contemplar 1.589 municípios,
9.849 Unidades Básicas de Saúde e 507 polos do Programa Academia da Saúde. Ao total (20112018), já foram contemplados 5.034 municípios, 23.346 Unidades Básicas de Saúde e 731 polos
do Programa Academia da Saúde, investimento correspondente a R$ 67,9 milhões.
Cabe salientar a necessidade de acompanhar a situação da infraestrutura de
equipamentos antropométricos nas UBS, tendo em vista a importância para a realização da VAN.
Neste sentido, concomitantemente aos investimentos realizados para a aquisição, seja pelo
repasse de incentivo financeiro aos municípios ou estabelecimento de ata de registro de preços,
é necessário investir em mecanismos para o monitoramento do real cenário encontrado nas
UBS. No Quadro 8 são apresentadas as Portarias e valores repassados aos municípios para
aquisição de equipamentos antropométricos:

Quadro 8: Portarias de autorização de repasses de recursos para aquisição de equipamentos
antropométricos, de 2011 a 2018
Portaria
Portaria nº 3.156/GM/MS, de 27/12/2011
Portaria nº 3.157/GM/MS, de 27/12/2011
Portaria nº 2.392/GM/MS, de 19/10/2012
Portaria nº 2.388/GM/MS, de 19/10/2012
Portaria nº 2.883/GM/MS, de 26/11/2013
Portaria nº 2.268/GM/MS, de 16/10/2014

Valor total (em
reais)
10.176.000,00
133.500,00
11.094.000,00
1.500,00
11.622.000,00
7.800.000,00

Portaria nº 1.056/GM/MS, de 24/05/2016

9.199.500,00

Portaria nº 3.437/GM/MS, de 29/12/2016
Portaria nº 2.503/GM/MS, de 28/09/2017
Portaria nº 447/GM/MS, de 26/02/2018

9.399.000,00
3.144.000,00
5.421.000,00

Destinação
Unidades Básicas de Saúde
Academias da Saúde
Unidades Básicas de Saúde
Academias da Saúde
Unidades Básicas de Saúde
Unidades Básicas de Saúde e
Academias da Saúde
Unidades Básicas de Saúde e
Academias da Saúde
Unidades Básicas de Saúde
Unidades Básicas de Saúde
Unidades Básicas de Saúde

No ano de 2015 não houve repasse referente à Portaria de VAN, devido aos recursos de
capital autorizados para esse exercício financeiro terem sido destinados ao pagamento da
Portaria Nº 2.268/2014, que havia ficado como resto a pagar no referido ano.
Em 2016 foi publicada a Portaria Nº 1.056/GM/MS, de 24/05/2016, cujo repasse
correspondeu ao valor total de R$ 9.199.500,00 (nove milhões, cento e noventa e nove mil e
quinhentos reais), onerando o Programa de Trabalho 10.306.2069.20QH.001 – Segurança
Alimentar e Nutricional para a Saúde, sendo que:
I-

R$ 8.439.000,00 (oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil) foi destinado a
contemplar 2.813 UBS, de 623 municípios com equipes de atenção básica com
adesão ao PMAQ-AB homologada;
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II-

R$ 760.500,00 (setecentos e sessenta mil e quinhentos reais) afim de
contemplar 394 municípios, os quais contam com 507 polos do Programa
Academia da Saúde habilitados para recebimento de incentivo de custeio das
ações do Programa.

No mesmo ano foi publicada ainda a Portaria nº 3.437/GM/MS, de 29/12/2016, que
teve como objetivo ampliar e contemplar mais Unidades Básicas de Saúde por meio do repasse
de recursos de capital da ordem de R$ 9.399.000,00 (nove milhões, trezentos e noventa e nove
mil reais) a fim de contemplar mais 3.133 (Três mil, cento e trinta e três) Unidades Básicas de
Saúde, de 616 municípios com equipes de atenção básica com adesão ao PMAQ-AB
homologada.
A publicação dessa segunda Portaria para estruturação da VAN só foi possível devido à
alteração de Grupo de Natureza de Despesa (GND) de custeio para capital no valor de R$
9.400.000,00 (nove milhões e quatrocentos mil reais), autorizado pela Portaria nº 302 de
19/10/2016.
Em 2017 foi publicada a Portaria nº 2.503/GM/MS, de 28/09/2017, no valor de R$
3.144.000,00, a fim de contemplar mais 1048 Unidades Básicas de Saúde situados em 62
municípios.
Em relação ao monitoramento sobre a utilização do incentivo, foi realizada parceria com
a Ouvidoria do SUS em 2015 para consultar os municípios que receberam os recursos desde
2011 sobre as ações que estavam sendo desenvolvidas com os recursos e as dificuldades dos
municípios em sua utilização. Foi constatado que 50% dos municípios consultados possuíam
conhecimento sobre o repasse do recurso, sendo que 60% destes afirmaram ter conseguido
executá-lo. Esse resultado aponta para o desafio da comunicação entre a gestão federal e entes
municipais e realização de apoio por parte dos estados aos municípios.
Além disso, municípios relataram encontrar dificuldades para a execução do recurso
devido a “entraves burocráticos” e “dificuldades no processo de compra de equipamentos
antropométricos”, resultando no travamento desses processos e a indisponibilidade de novos
equipamentos para as UBS que necessitam. No sentido de amenizar tais dificuldades, está sendo
estruturado pelo DAB uma Ata de Registro de Preços que poderá ser um importante
instrumento de apoio.
Para monitorar a utilização do recurso, bem como identificar as principais barreiras para
a compra de materiais antropométricos nos municípios, foi elaborado um questionário na
plataforma FormSUS, com prazo para preenchimento de 10 a 18 de dezembro de 2018, sendo
prorrogado até 3 de janeiro de 2019.
Também foi relatado pelos respondentes que alguns equipamentos como
computadores, impressoras, esfigmomanômetro e materiais gráficos foram adquiridos com o
recurso. Tais ações demonstram a necessidade ainda existente de ampliar a divulgação de
materiais já produzidos pela CGAN a respeito do método antropométrico, dos equipamentos
necessários e das técnicas de execução do mesmo. Além de apontar para a dificuldade
encontrada pelos municípios para a estruturação de macroprocessos maiores na atenção básica,
como a aquisição de computadores e conectividade para integrar as novas tecnologias
disponíveis, como o prontuário eletrônico e estratégia E-SUS, afetando a organização de
processos mais específicos, como a estruturação da vigilância alimentar e nutricional.
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Termo de Cooperação (TC) com a Opas
Uma das formas de apoio técnico e financeiro para execução das ações no âmbito da
PNAN é realizado por meio de Termo de Cooperação com a Opas. Esse tipo de instrumento
permite realização de atividades essenciais para a gestão e implementação das ações no âmbito
da PNAN, a saber: emissão de passagens, realização de eventos, impressões de publicações,
realização de Cartas Acordo com instituição com expertise em execução de projetos em
temáticas específicas (por exemplo, pesquisa).
Durante 10 anos, de 2006 a 2016, a CGAN contou com o TC nº 49 e, com o aproximar de
seu encerramento, iniciou-se articulação, já em 2016, para elaboração de um novo termo. Antes
do encerramento do TC 49, tendo em vista a finalização dos recursos disponíveis já 2015, firmouse o 7º Termo de Ajuste, no valor total de R$ 2.150.000,00, dos quais R$ 500.000,00 foram
repassados em 2015 e R$ 1.650.000,00. Por meio desse repasse, foi possível realizar as
seguintes ações em 2016:




Reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais de Saúde – Conares com o
tema Promoção da Saúde e Alimentação Saudável na Atenção Básica objetivo de
identificar soluções e boas práticas em políticas públicas de Promoção da Saúde e ações
para o enfrentamento da múltipla carga de má nutrição. Esse evento contou com
gestores municipais membros do CONARES, assessores técnicos do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e técnicos do Departamento de Atenção
Básica do Ministério da Saúde, totalizando 110 participantes.
Encontro Nacional com Referências de Alimentação e Nutrição e Reunião do Programa
Bolsa Família (PBF) com objetivo de discutir e pactuar estratégias para qualificação do
cuidado nutricional da Atenção Básica e do acompanhamento das condicionalidades das
famílias beneficiárias do PBF.



Seminário do Programa Saúde na Escola (PSE) com o objetivo de instrumentalizar as
secretarias estaduais de saúde para apoio técnico aos municípios na implementação do
programa PSE e apresentar a proposta do programa de controle da obesidade infantil,
compromissos do estado no apoio técnico e implantação da proposta e fomentar a
priorização do delineamento das linhas de cuidado da obesidade infantil em seus planos
de saúde.



Apoio técnico e financeiro ao Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN) – Esse
evento proporcionou enriquecimento do debate sobre a alimentação e nutrição no SUS.
Nessa oportunidade, foi realizada a IV Mostra de Experiências de Alimentação e
Nutrição do SUS, em parceria com Conasems, o Conselho Federal de Nutricionistas
(CFN) e a Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), que teve por objetivo identificar,
valorizar e divulgar as ações exitosas que apontam caminhos possíveis para
concretização do propósito da PNAN.



Promoção de ambientes que estimulem a alimentação saudável a exemplo do
restaurante do Ministério da Saúde, que recebeu materiais de incentivo à alimentação
adequada e saudável - como banner, folders, dentre outros.

Em 2016, portanto, já no primeiro semestre, iniciou-se articulação com a Opas para
elaboração de um novo Termo de Cooperação. Contudo, tendo em vista a necessidade de
aprovação no âmbito do Departamento de Atenção Básica e em outras áreas do Ministério da
Saúde, além do período de fechamento da Opas ao final do ano, houve morosidade em todo
esse processo e o TC não chegou a ser firmado nesse ano.
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Em 2017, seguiu-se com as discussões internas no âmbito do Ministério para efetivação
do TC e, em junho, firmou-se o TC 98, mais amplo que o anterior, no âmbito do Departamento
de Atenção Básica: “98º Termo de Cooperação Técnica - Aprimoramento da Política Nacional de
Atenção Básica, através da Estratégia de Saúde de Saúde da Família, da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição e de outras políticas e programas, rumo ao acesso universal à saúde e a
cobertura universal de saúde” (DOU, seção 3, Nº 114, de 16/06/2017). No âmbito deste TC, foi
firmado 2º Termo de Ajuste, com valor total de R$ 24.937.500,00, com repasses divididos em
cinco anos. Onerando no ano de 2017, o valor correspondente foi de R$ 5.000.000,00.
O TC apresenta 6 resultados esperados, dos quais a CGAN tem estreita interface na
realização dos resultados 1, 2 e 6:
1. Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais fortalecidas em sua capacidade
de governança e gestão da Política Nacional de Atenção Básica e da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição;
2. Agendas de promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional no SUS
fortalecidas e articuladas em âmbito intrassetorial e intersetorial;
3. Sistema de Informação da Atenção Básica desenvolvida e integrado com Prontuário
Eletrônico, Telessaúde e outras ferramentas;
4. Estratégias, dispositivos e mecanismos implementados para ampliação do Escopo de
Cuidado e Gestão da Clínica na Atenção Básica Resolutiva;
5. Avaliação de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica aperfeiçoada e com
parâmetros para gestão produtiva de serviços de saúde;
6. Estratégias de Cooperação Horizontal para sistematização e divulgação de experiências
nacionais e internacionais de ações para enfretamento dos determinantes sociais e de
saúde na Atenção Básica e para fomento de experiências relacionadas à Década de Ação
sobre Nutrição (2016-2025) desenvolvidas.

O Resultado Esperado e as respectivas ações foram discutidas, coordenadas e
operacionalizadas de forma conjunta entre a Opas/OMS e a CGAN-DAB. As ações previstas no
PTS não contemplam a amplitude da cooperação técnica realizada, durante o período, para o
alcance deste resultado esperado.
A realização de atividades no âmbito desse TC só foi possível após a aprovação do Plano
de Trabalho Semestral (PTS). Devido ao curto prazo entre a aprovação do TC e a elaboração e
aprovação do PTS do 2º semestre de 2017 pelo Secretário da SAS, as ações previstas para este
ano foram remanejadas para 2018.
Para 2018, destacam-se as seguintes ações realizadas:


Viabilização da compra internacional de 40 milhões de sachês de micronutrientes,
recebidos em duas remessas de 20 milhões, previstos para a Estratégia de Fortificação
da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó – NutriSUS, com o objetivo de
aportar nutrientes à alimentação oferecida às crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses
em creches;



Emissão de passagens para técnicos da CGAN para realização de oficinas estaduais do
Guia Alimentar para Crianças Menores de dois Anos;
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Realização do “I Encontro dos Pontos Focais do Programa para Inclusão Produtiva e
Segurança Sanitária (PRAISSAN) e XV Encontro Nacional da Rede de Alimentação e
Nutrição do SUS”, no Auditório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (8 de maio)
e no Auditório da Organização Pan-americana de Saúde (9 e 10 de maio).



Realização do “Encontro Regional sobre Redes de Ação no âmbito da Década de Ação
para Nutrição das Nações Unidas”, em 3 e 4 de maio de 2018. O evento trouxe a criação
de duas redes de ação para compartilhamento de experiências exitosas em nutrição,
uma para guias alimentares e outra para redução de sódio nos alimentos. O principal
objetivo dessas duas frentes é apoiar a elaboração, aprimoramento e implementação
de estratégias que melhorem a saúde da população das Américas e Caribe.



Divulgação e implementação de estratégias de comunicação e gestão do conhecimento
sobre alimentação e nutrição, que, de maneira geral, impulsionaram as agendas de
promoção e proteção da alimentação adequada e saudável no país:



o

“Alimentos e bebidas ultraprocessados na América Latina: tendências, efeito na
obesidade e implicações para políticas públicas” (Opas-WDC)35

o

“Abordando e gerenciando conflitos de interesse no planejamento e execução
de programas de nutrição” (OMS)36

Apoio à participação da CGAN, como representante do ministério da Saúde na
delegação brasileira, em eventos internacionais para troca de experiências, e
cooperação sul-sul:
o

Workshop sobre redução do consumo de sal na região centro-americana e na
República Dominicana, em Punta Cana/Republica Dominicana – 13 e 14 de
junho de 2018.

o

Workshop Regional sobre a Agenda Normativa Internacional para a
Alimentação Infantil e Rotulagem de Alimentos, em Washington/DC – 27 a 29
de junho de 2018.

o

Reunião Técnica para o fortalecimento da capacidade nacional para a vigilância
nutricional, na Cidade do México/México – 3 a 5 de julho de 2018.



Realização da “Reunião Técnica Internacional de Avaliação Econômica em Saúde com
foco na Obesidade”, nos dias 11 e 12 de junho de 2018. O evento identificou e discutiu
metodologias para avaliar e estimar o impacto de medidas regulatórias para conter o
crescimento da obesidade e otimizar os investimentos do Sistema Único de Saúde,
considerando quatro principais linhas de ação: rotulagem nutricional, publicidade de
alimentos, taxação de alimentos ultraprocessados e regulação de venda de alimentos
em cantinas escolares.



Execução de diversas atividades programadas no escopo da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição, destacando-se produção de evidências e participação em
eventos nacionais e internacionais, especialmente quanto às medidas regulatórias para
o enfrentamento da obesidade no país e na Região.

35Versão

em
português:
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34918/9789275718643por.pdf?sequence=5&isAllowed=y
36

Versão em português: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34896/9789275719961por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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20 visitas aos estados e municípios visando acompanhar a implementação das ações de
alimentação e nutrição.



Formalização das seguintes Cartas Acordo:
o

Associação Brasileira de Nutrição – Asbran no valor de R$ 150.000,00, para
realização de atividades no âmbito do CONBRAN 2018 - XXV Congresso
Brasileiro de Nutrição, V Simpósio Ibero-americano de Nutrição em Produção
de Refeições e IV Simpósio Ibero-americano de Nutrição Clínica”, durante os
dias 18 e 21 de abril. A ação fomentou o intercâmbio de informações técnicocientíficas, socioculturais e políticas na área da Alimentação e Nutrição,
contribuindo com a produção, o desenvolvimento e a inovação científica e
tecnológica desta área e com o aprimoramento dos profissionais que nela
atuam. Foi prevista a participação de cerca de 3.500 participantes, sendo entre
eles Nutricionistas, Técnicos de Nutrição e Dietética, Médicos, Farmacêuticos,
Bioquímicos, profissionais de Educação Física, Fisioterapeutas, Psicólogos,
Enfermeiros, e demais interessados nas áreas de Saúde, Nutrição e Alimentação
e afins. Por meio da parceria foi possível a disponibilização de estande
institucional e personalizado para o Ministério da Saúde, onde ocorreram
distribuição de materiais técnicos, desenvolvimento de atividades paralelas,
exibição de vídeos, orientações aos profissionais. Início: 29/03/2018; encerrada
em 27/06/2018;

o

Fundação de Apoio à Pesquisa FUNAPE da Universidade Federal de Goiás UFG,
no valor de R$ 49.974,00, para apoiar no levantamento da produção sobre
educação física, atividade física e ciências do esporte para subsidiar as ações de
Promoção da Saúde no Sistema Único de Saúde. Por meio dessa parceria foi
possível: a) publicação de 2 livros e 1 website atrelados ao levantamento das
produções científicas sobre Educação Física, atividade física e ciências do
esporte apresentadas no XX Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e VII
Congresso Internacional de Ciências do Esporte; b) distribuição dos livros e a
divulgação dos resultados acontecerá através de importantes eventos da área
da saúde (Congresso Internacional da Rede Unida e Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva) e da Educação Física Congressos Regionais do CBCE) durante o
ano de 2018 e da disponibilização online de versão digital através dos canais de
comunicação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Início: 25/06/2018;
encerrada em 31/10/2018;

o

Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa – FUNDEP/UFMG, no valor de R$
300.000,00, para apoio técnico e administrativo no processo de diagnóstico do
manejo da obesidade na Atenção Básica à Saúde com base nos indicadores do
PMAQ-AB, e no processo de criação de novos indicadores e materiais instrutivos
com vista a apoiar o manejo da obesidade no país. Os produtos previstos são:
elaboração de artigo científico sobre o “Manejo da obesidade no Brasil:
Programa Nacional de Melhoria e Qualidade da Atenção Básica”; proposta de
livro instrutivo para prevenção e controle da obesidade, baseado em teorias de
mudança de comportamento; e proposição de cardápio de ações e novos
indicadores para o PMAQ, visando assim aperfeiçoar a linha de cuidado à
obesidade nas Redes de Atenção à Saúde. Início: 02/05/2018; Previsão de
Término: 05/04/2019;

o

Rede Internacional em Defesa de Amamentar (IBFAN), no valor de R$
500.000,00 para apoio técnico e administrativo no processo de fortalecimento
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e expansão da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil nos estados e municípios
brasileiros e no processo de adaptação da Estratégia para as equipes
multidisciplinares da Saúde Indígena. Essa parceria possibilitará a realização de
oficinas estaduais e municipais para formação de novos tutores da EAAB;
oficinas de escuta com representantes do núcleo operacional e dos DSEIs;
oficinas para implementação da nova proposta da EAAB com multidisciplinares
de saúde indígena; avaliação do processo de implementação; e impressão e
distribuição de materiais de apoio da EAAB e confecção de placas de
certificação. Início: 18/06/2018; Previsão de Término: 15/07/2019;
o

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina para apoio técnico e
administrativo na avaliação de modelos de rotulagem frontal e de adequação
da porção em alimentos embalados comercializados no Brasil. As atividades
previstas compreendem a realização de grupos focais com consumidores sobre
formatos de rotulagem frontal, análise de parâmetros de avaliação da qualidade
nutricional de alimentos industrializados, revisão de estudos brasileiros sobre
tamanho da porção e divulgação de resultados em eventos promovidos pela
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição e a Anvisa. Essa análise
subsidiará a Anvisa a optar pelo modelo de rotulagem que tenha maior
potencial de resolver os atuais problemas e limitações do modelo regulatório
atual identificados. Início: 09/07/2018; Término previsto: 07/01/2019;

o

Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva
(CEPESC), da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no valor de R$
397.770,00, para aprimorar ações relacionadas à obesidade na atenção básica.
Por meio da parceria serão elaborados de materiais para manejo e prevenção
da obesidade infantil, por meio da realização de oficinas com especialistas,
elaboração de Protocolo Clínico de manejo da obesidade infantil, elaboração de
mapa dos determinantes da obesidade infantil, elaboração de vídeos para
sensibilizar a população para o problema e elaboração de cartilha para pais e
cuidadores. Início em: 28/09/2018; Término previsto: 23/09/2019;

o

Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins – FAPTO, no valor de
R$ 420.910,00, para elaboração de curso presencial sobre Promoção da Saúde
- PILOTO na Região Norte. Em processo de análise para dar início.

Durante o período de vigência do TC 98, portanto, houve avanço na implementação das
ações da PNAN e no escopo da atenção nutricional no SUS com foco na promoção, prevenção e
cuidado integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição. A contribuição para o alcance
dos resultados foi indireta, em parte devido às novas regras administrativas da Secretaria de
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e os instrumentos administrativos da Opas/OMS, houve
dificuldades na realização plena das atividades planejadas, principalmente no que tange
passagens aos servidores municipais, estaduais e professores universitários, e também, contrato
de pessoa física e pacotes de eventos. Entretanto, a cooperação técnica para o tema de
alimentação e nutrição manteve-se constante e ativa no período.

6.2 Apoio a estados e municípios
Além das ações de financiamento, a CGAN também apoia tecnicamente as ações de
alimentação e nutrição nos estados e municípios por meio da elaboração e disponibilização de
materiais técnicos e cursos de autoaprendizado, realização de oficinas in loco, participação em
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eventos, capacitações sobre implantação e monitoramentos de programas, além de solução de
dúvidas por telefone, e-mail e redes sociais.
Em 2015, a CGAN criou o Grupo Técnico de Gestão (GT Gestão), com a participação de
representantes de todas as equipes internas da Coordenação, e objetivo de acompanhar as
ações, os programas e as estratégias desenvolvidas no âmbito da PNAN nos estados e
municípios, a partir de relatórios situacionais semestrais e viagens técnicas aos estados para
fortalecer a articulação interfederativa na implementação da PNAN. Cada visita técnica aos
estados conta com um momento destinado ao contato com os municípios para o esclarecimento
de dúvidas e relatos dos principais desafios na gestão da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição, em especial a utilização do recurso de Financiamento das Ações de Alimentação e
Nutrição (FAN). Nessas visitas, também são realizadas reuniões da CGAN com os Secretários
Estaduais de Saúde, com as equipes das Áreas Técnicas de Alimentação e Nutrição (ATAN) e
outras áreas que a Unidade Federada indique como importante.
Entre 2015 e 2016, quando o GT Gestão foi mais atuante, foram realizadas visitas aos
estados Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Norte. Nos anos seguintes, foram realizadas visitas pontuais aos
estados, mas sem manter a organização inicialmente pretendida. Isso se deu em decorrência do
contingenciamento de passagens para servidores, a partir de 2017, e demora nos trâmites
burocráticos para aprovação do TC com a Opas (que garantiria passagens para os consultores da
CGAN).
Somado a esses fatores administrativos e impeditivos das viagens, houve avaliação
interna de que a equipe tinha dificuldade de agenda para ir aos estados, visto que cada visita
demandava, pelo menos, dois dias, sem considerar o deslocamento; além do entendimento de
que a responsabilidade de explicar as agendas detalhadamente para os municípios seria dos
estados e não do nível federal, tendo em visto a complexidade de se conhecer os detalhes de
todos os programas e suas especificidades nos 5.570 municípios.
Como alternativa à falta de autorização para ida aos estados, a CGAN passou a realizar
videoconferências periódicas com as referências estaduais de alimentação e nutrição e
promoção da saúde na atenção básica. Inicialmente, eram realizadas videoconferências
mensais; em 2018 foram realizadas bimestralmente. Ao todo, entre 2015 e 2018, foram
realizadas 11 videoconferências, as quais abordaram diversos temas relacionados à agenda. A
CGAN e os estados avaliam a estratégia como bem-sucedida, apesar de não substituir a ida in
loco que permitiria a participação de atores estratégicos para a implementação das agendas nas
esferas estadual e municipal.
Destaca-se, no apoio aos estados e municípios, a criação dos relatórios situacionais, os
quais agregam informações e dados de ações compartilhadas entre o Ministério da Saúde e as
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, apresentam a posição de cada estado e município
em relação ao alcance de metas pactuadas para os diferentes programas, ações e iniciativas, sob
responsabilidade da CGAN.
As informações evolutivas da cobertura de acompanhamento das ações nos estados e
nos municípios são oriundas de sistemas de informação do Ministério da Saúde e organizados
por ação, em planilhas e gráficos. Para possibilitar a comparação entre um estado ou município
em relação aos demais, a média percentual Brasil é utilizada para situar o ente federado acima
ou abaixo desse ponto de corte. Esses dados são analisados e relatórios analíticos são gerados
pela CGAN para cada Unidade Federada e encaminhados, por meio eletrônico, às referências
estaduais e municipais de alimentação e nutrição, Conass, Conasems e CNS. O encaminhamento
objetiva potencializar o alcance das informações, especialmente aos gestores, e apoiá-los na
realização das ações; além de dar instrumento que permita monitoramento de instâncias do
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controle social.
Nos dois primeiros anos, os relatórios situacionais eram elaborados nos meses de
fevereiro e agosto para cada Unidade Federada. Contudo, demandava meses de trabalho da
equipe da CGAN, o que se tornou inviável com a redução da força de trabalho e aumento da
demanda. Assim, a partir de 2017, os relatórios passaram a ser elaborados anualmente.
Outra frente de atuação de apoio aos estados e municípios, é a manutenção de diálogo
constante com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), com vistas
a ampliar o alcance das informações e estratégias no implementadas no âmbito da PNAN. Em
2016, o Conasems realizou reunião do Conselho Nacional dos Representantes Estaduais de
Saúde (CONARES), em parceria com a CGAN, abordando o tema “Promoção da saúde e
alimentação saudável na atenção básica”. Essa reunião teve como objetivo promover diálogo
com os gestores municipais do SUS sobre programas e ações estratégicos voltadas à promoção
da saúde e o cuidado alimentar e nutricional na Atenção Básica e foi fundamental para
aproximar a gestão federal dos municípios e mobilizá-los para a agenda. Isso pode ser
demonstrado por um dos principais encaminhamentos da reunião: a elaboração de um
documento para orientar os gestores a destacarem o tema promoção da “Saúde e Alimentação
Saudável” no momento de construção do plano de governo dos candidatos a prefeito das
eleições municipais, como demanda dos próprios gestores.
Nesse sentido, também destaca-se a elaboração do livreto Gestão Municipal das
Políticas de Alimentação e Nutrição e de Promoção da Saúde na Atenção Básica, com objetivo
de apoiar os gestores e profissionais dos municípios que atuam na coordenação dos programas
do Ministério da Saúde, voltados para a promoção da saúde e atenção nutricional na Atenção
Básica. Traz com um breve resumo dos principais programas do Ministério da Saúde
relacionados a essas temáticas, descrevendo seus objetivos, as referências legais, os materiais
de apoio, cursos relacionados e sistemas de informações vinculados, e de instrutivos sobre o
Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição, que são atualizados anualmente. Diversos
outros materiais específicos de apoio à implementação de programas foram disponibilizados e
descritos ao longo do relatório.
Além dessas ações, a CGAN também realizou seis encontros com a rede de alimentação
e nutrição, sendo dois com as referências estaduais somente e três com as referências estaduais
e de municípios de grande porte entre 2015 e 2018, com vistas a fortalecer a articulação
federativa para a implementação da PNAN.
O Outra importante frente de atuação da CGAN no apoio a estados e municípios é o
reconhecimento de iniciativas e ações locais exitosas. Para tanto, nesta gestão, foi realizada a IV
Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição do SUS37, com o objetivo de identificar,
valorizar e divulgar as ações exitosas que apontam caminhos possíveis para concretização do
propósito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN): a melhoria das condições de
alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas
alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado
integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. O regulamento da IV Mostra
permitia a inscrição de relatos de experiência, trabalhos acadêmicos e fotografias que
expressassem ações de alimentação e nutrição no âmbito do SUS em quatro eixos temáticos:
Atenção Nutricional no Sistema Único de Saúde; Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição;
Formação Profissional e Educação Permanente; e A interface da Saúde em Todas as Políticas.
Essa mostra contou com 377 trabalhos inscritos, dentre relatos de experiência e
37

A Mostra realizada no dia 26 de outubro de 2016 em atividade do XIV Conbran. Os trabalhos podem ser
consultados nos Anais do Congresso, disponível na plataforma Redenutri.
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trabalhos acadêmicos.
Diferente dos outros anos, o formato adotado para a inscrição de trabalhos na IV Mostra
permitiu maior liberdade para descrição da modalidade “Relatos de Experiência”, os quais
tinham perguntas norteadoras que procuram estimular o detalhamento do modo como
aconteceu a experiência, além de estimular a reflexão sobre a construção da mesma:


Dados da experiência: local de realização (município/UF), âmbito (local,
municipal, estadual, nacional), eixo, quais pontos da rede de atenção à saúde
envolve e com qual diretriz da PNAN contribui.



Como funcionou? (Como o município, estado ou governo federal se organizou
para realizar a experiência? Como a equipe se organizou para realizar a
experiência? Trata-se de uma experiência planejada? Quais foram as etapas do
trabalho realizado? Houve apoio de outros níveis de gestão – distrital,
município, região, estado, federal? Houve apoio local? De quem foi a iniciativa
para o início da experiência? Houve adesão de outros membros da equipe?
Como a proposta foi acolhida? De quem foi a iniciativa para o início da
experiência?



Desafios para o desenvolvimento (Durante o desenvolvimento da experiência
surgiram desafios que demandaram improvisos? De quais conhecimentos e/ou
articulações lançaram mão para responder aos desafios



Novidades (Quais estratégias de ação foram sendo formuladas/produzidas
durante o percurso da experiência? O que foi novo e desafiador? A experiência
favoreceu uma mudança no processo de trabalho? Ajudou a pensar estratégias
para outras ações?

Para a seleção dos trabalhos das modalidades “Relatos de Experiências” e “Trabalhos
Acadêmicos”, a avaliação considerou, principalmente, a relevância do trabalho para a PNAN
(contribui para a superação de problemas, dificuldades ou nós críticos; contribui para ressaltar
a possibilidade de mudança de práticas; traz inovação para o desenvolvimento de
práticas/projetos); a abordagem de questões prioritárias e atuais para o contexto da PNAN, com
destaque para a as ações voltadas à promoção da saúde e prevenção e controle da obesidade e
outras doenças crônicas, e para o uso de novas tecnologias, como aplicativos, recursos
audiovisuais e tecnológicos para apoiar as ações de alimentação e nutrição no SUS; o caráter
inovador; a realização de diálogo e articulação com outros pontos da Rede de Atenção à Saúde;
a capacidade de articulação Intersetorial; o potencial de alcance; e a aplicabilidade no processo
de trabalho cotidiano (reprodutibilidade da experiência).
Todos os trabalhos contaram com avaliação cega, realizada por dois avaliadores, e foram
selecionados 100 trabalhos, sendo 20 para a modalidade Ciranda de Experiências (15 relatos de
experiência e 5 trabalhos acadêmicos) e 80 para a modalidade Dedo de Prosa (60 relatos de
experiência e 20 trabalhos acadêmicos).
Trabalhos aprovados para Cirandas de Experiências foram avaliados durante a
apresentação e concorreram à premiação, entregue durante a abertura do Conbran. Foram
premiados seis trabalhos (cinco trabalhos na Modalidade Relatos de Experiências, sendo, pelo
menos, um de cada eixo e um trabalho na Modalidade Trabalho Acadêmico dentre os quatro
Eixos). Além da premiação, a CGAN enviou ofício de congratulação para município no qual a
experiência foi realizada.
O Quadro 9
descreve os trabalhos que receberam certificado, troféu de
reconhecimento e publicações.
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Quadro 9 – Trabalhos premiados na IV Mostra de Experiências de Alimentação e Nutrição do
SUS
Eixos Temáticos
Atenção Nutricional no
Sistema Único de Saúde

Gestão das Ações de
Alimentação e Nutrição
Formação Profissional e
Educação Permanente
A interface da Saúde em
Todas as Políticas
Eixo Temático
Atenção Nutricional no
Sistema Único de Saúde

Relatos de Experiência
Do sabor ao saber: oficinas culinárias como promotoras de vínculo e
afeto na saúde mental (Rio de Janeiro) – Maria Eunice W. Silva
Atividade de promoção da saúde em grupo multidisciplinar no combate
à obesidade: a experiência do NASF em Pedras do Fogo em 2015 com p
Projeto Gamo (Paraíba) – Washington Rocha
Política estadual de promoção da saúde do estado de Minas Gerais –
oficinas regionais (Minas Gerais) – Daniela Souzalima Campos
A formação para o SUS e o SUS em formação: articulação ensinopesquisa-serviço no curso de Nutrição da UNIFESP (São Paulo) – Beatriz
Almeida
Hortas Comunitárias nas Unidades de Saúde de São José dos Campos
(São Paulo) – Elizabeth Nars
Trabalho Acadêmico
Anemia em gestantes adolescentes: impacto do tratamento nos
desfechos perinatais (Unicamp/São Paulo) – Maira Pinho Pompeu

Além da IV Mostra realizada pela CGAN, o Conasems também realiza, anualmente, a
Mostra Brasil Aqui tem SUS, como parte do seu Congresso. Nesse evento, também são
identificadas as experiências relacionadas à alimentação e nutrição que foram selecionadas para
apresentação de trabalho ou que foram premiadas. Assim como nas Mostras de Experiências de
Alimentação e Nutrição do SUS, as experiências inscritas e relacionadas ao tema receberam
ofício de congratulação da CGAN em 2016.

Principais desafios de apoio a estados e municípios para a próxima gestão
Para a próxima gestão, sugere-se a manutenção dessas atividades, melhorando aspectos
administrativos e financeiros para usa organização e realização, tais como:


Garantir passagens para servidores e consultores poderem realizar apoio aos estados e
municípios;



Caso o GT Gestão se mantenha, em lugar de abordar toda agenda da PNAN e da
promoção da saúde, definir agendas prioritárias a serem tratadas nas visitas aos estados
que tenham municípios presentes;



Informatizar e manter a frequência anual de elaboração dos relatórios situacionais;



Manter a realização anual de encontros com as referências estaduais e municipais de
alimentação e nutrição;



Qualificar os estados para que assumam a responsabilidade de apoio aos municípios;



Realizar encontros com gestores municipais de saúde que abordem o tema de
alimentação, nutrição e promoção da saúde;



Manter a organização das Mostras de Alimentação e Nutrição no SUS priorizando a
premiação de ações desenvolvidas pela gestão e por profissionais da rede de atenção à
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saúde do SUS

6.3 Apoio a Eventos Científicos

Com o objetivo de promover a troca de experiências, aprendizagem e a divulgação de
ações, materiais e recomendações oficiais de alimentação e nutrição para diversos públicos, a
CGAN apoia e participa de eventos científicos de alimentação e nutrição e temas relacionados.
Assim, abaixo destacam-se todos os eventos que contaram com a participação da CGAN nesta
gestão.


XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição

A Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição patrocinou e participou ativamente do
XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN)38,
cuja edição tratou do tema
“Conhecimentos e Estratégias em Alimentação e Nutrição: multiplicando experiências e
definindo caminhos sustentáveis”. O patrocínio foi realizado via Termo de Referência da
Organização Pan-Americana de Saúde no valor de R$250.000,00.
Entre as atividades promovidas pela CGAN destaca-se a realização da IV Mostra de
Alimentação e Nutrição no SUS, que buscou apresentar as principais experiências envolvendo a
atenção, gestão, formação e educação permanente e inserção da PNAN em outras políticas
públicas, dando-lhes visibilidade e valorizando-as; e atendimento aos participantes que
buscavam mais informações sobre as políticas implementadas pelo Ministério da Saúde no
Stand com layout personalizado. A equipe da RedeNutri também esteve presente no stand
promovendo atividades de moderação e realização de novos cadastros. Também foi
oportunidade para promover o lançamento do Portfólio sobre a Rede, produzido em parceria
com a Organização Pan Americana de Saúde – Opas, que tem como objetivo apresentar a
RedeNutri como uma estratégia de educação permanente virtual, sendo uma ferramenta que
permite a troca de experiências sobre a organização da atenção nutricional nas três esferas de
gestão do SUS, abrindo espaço para discussão sobre os desafios relacionados a essa
implementação, bem como promover e valorizar a ação do controle social em todas as etapas
da implementação da PNAN. Além disso, o portfólio também apresenta todas as ferramentas
disponíveis na Rede para uso dos usuários.
A CGAN desenvolveu e participou ainda das seguintes atividades:

38



Atividade Científica em Nutrição Clínica: Repensando as estratégias para
promoção de melhores hábitos alimentares, que contou com a participação da
coordenadora-geral de alimentação e nutrição e abordou orientações para o
Planejamento Dietético, estando também presentes as palestrantes Sophie
Deram (SP), Gabriela Kapim (RJ) e Raquel Dias (RS), tendo Rafael Soares (SP)
como moderador;



Oficina sobre cenário e atuação do nutricionista, tendo como objetivo
apresentar e discutir a atuação do nutricionista na atenção nutricional em
espaços de promoção da saúde e assistência e tratamento de doenças, à luz de
um diagnóstico atual sobre a inserção, fixação e distribuição do profissional pelo
país;

Realizado em Porto Alegre/RS, nos dias 26 a 29 de outubro de 2016.
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Realização de simpósio satélite com o lançamento para a comunidade
acadêmica das novas publicações elaboradas pelo Ministério da saúde em
parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais de promoção da
alimentação adequada e saudável, Marco de Referência de Vigilância Alimentar
e Nutricional e informativo com resultados da pesquisa com elaboração de
fórmulas nutricionais baseadas em alimentos;



Realização de oficina sobre Promoção da Alimentação Adequada e Saudável na
Atenção Básica, a partir de metodologias de trabalho em grupo, tendo como
objetivo discutir estratégias práticas e efetivas para promoção da alimentação
adequada e saudável pelos profissionais da Atenção Básica e apresentar um
conjunto de materiais desenvolvidos pelo MS em parceria com a UFMG com o
intuito de apoiar a realização de ações de Educação Alimentar e Nutricional;



Conferência proferida por Bernadete Weber sobre o Programa Alimentar
Brasileiro Cardioprotetor (Dica Br) na programação clínica do Conbran alinhado
ao Guia Alimentar para a População Brasileira, tendo Denise Zaffari como
coordenadora;



Oficina sobre os desafios para divulgação e implementação do Guia Alimentar
para População Brasileira, tendo como objetivo identificar e discutir estratégias
para difusão do Guia Alimentar para População Brasileira, considerando os
diversos atores e setores envolvidos com ações de promoção da alimentação
adequada e saudável e o papel fundamental do profissional nutricionista na
divulgação das recomendações do Guia nos diferentes espaços de atuação;



Participação na Mesa Redonda em Saúde Coletiva sobre Promoção de
ambientes alimentares saudáveis, tendo a participação da coordenadora-geral
de alimentação e nutrição, abordando sobre como ampliar a apropriação das
novas recomendações do Guia Alimentar para População Brasileira pelos
nutricionistas, tendo como palestrantes Inês Rugani (RJ) e Cecília Cury (SP) e,
como moderador, Everton Paiva (DF);



Participação na Mesa Redonda em Alimentação Coletiva: Programa de
Alimentação do Trabalhador: conhecer para resgatar, contando com a
participação de Bruna Pitasi (MS), que proferiu a palestra Interface do
Ministério da Saúde com o PAT; também estando presentes como palestrantes
Raquel Canuto (PE) e Daniel Bandoni (SP) e, como moderadora, Ruth Guilherme
(PE);



Oficina sobre Promoção da saúde por Nutricionistas em Espaços Públicos, tendo
como objetivo problematizar a atuação do nutricionista nos diferentes espaços
públicos em prol da produção do cuidado, promoção da saúde e modos de vidas
saudáveis e prevenção de doenças e agravos;



Participação em atividade organizada pelo Instituto Alana: Nutricine – O
Começo da Vida;



Inserção de discussão alinhada com o Guia alimentar para população brasileira
em Mesa Redonda da programação de Tecnologia de Alimentos: Traduzindo o
Guia Alimentar - Mitos e verdades em alimentos industrializados, com palestra
do professor Carlos Monteiro sobre alimentos processados e ultraprocessados,
tendo também Ana Allende (Espanha) e Catia Stork (RS) como palestrantes e
Patricia Jaime (SP) como moderadora.
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XXV Congresso Brasileiro de Nutrição

O XXV Congresso Brasileiro de Nutrição39, cuja temática foi “Comida: relações de afeto,
tradições e direito” também contou com apoio da Coordenação-Geral de Alimentação e
Nutrição do Ministério da Saúde, a qual preparou diversas atividades sobre temas relacionados
à agenda de alimentação e nutrição, realizadas em estande personalizado para promover
debates, estimulando o pensamento crítico das(os) nutricionistas sobre comer como um ato
político e mobilizar para a necessidade da implementação de medidas regulatórias pelo Estado,
e esteve presente em mesas oficiais do Congresso. Algumas atividades tiveram transmissão ao
vivo pelo facebook do Ministério da Saúde e do Departamento de Atenção Básica.
Na programação oficial do evento, a CGAN esteve presente em atividades na área de
saúde coletiva:


Mesa redonda sobre Guia Alimentar Brasileiro: implementação, resultados e
desafios;



Coordenação da Mesa Redonda (Fátima Carvalho/CGAN): Pesquisa e
Informação em Alimentação e Nutrição, que abordou temas como a Vigilância
e Monitoramento Alimentar e Nutricional (Letícia de Oliveira Cardoso); Balanço
da trajetória do Sisvan e caminhos a serem percorridos (Eduardo Nilson/CGAN);
Experiência de elaboração da agenda de pesquisa - Ministério da Saúde e
Abrasco: possibilidades e desafios (Inês Rugani Ribeiro de Castro);



Mesa redonda sobre o tema Atualização Sobre as Políticas Públicas de
Segurança Alimentar e Nutricional e Alimentação e Nutrição;



Mesa redonda sobre Acordos de Redução de Nutrientes e a Indústria de
Alimentos, da área de tecnologia de alimentos.

Além da programação oficial, houve participação da CGAN em diversas atividades, ao
longo do Congresso:

39



Debate sobre Como Garantir uma Alimentação Saudável na Infância, com a
participação da chef de cozinha e criadora do Panelinha, Rita Lobo, da
coordenadora do Programa Criança e Consumo do Instituto Alana, Ekaterine
Karageogiadis, e moderação da professora da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro, Inês Rugani. O debate abordou a importância da introdução alimentar
e do cozinhar, da divisão de tarefas relacionadas ao cuidado da criança e o
estímulo da participação das crianças na cozinha, além as estratégias utilizadas
pela indústria de alimentos para promover seus produtos para o público infantil,
a necessidade do papel regulatório do Estado e da sociedade civil. Também foi
destacada a revisão do Guia Alimentar para Menores de Dois Anos.



Discussão sobre o tema A obesidade pode ser resolvida com dietas? com
participação de Sophie Deram, nutricionista e autora do livro O Peso das Dietas,
do assessor regional de Nutrição da Organização Pan-Americana de Saúde,
Fabio Gomes, e do professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Rafael
Claro. Nessa roda de conversa foram discutidos os perigos das dietas e
alimentos da moda, a culpabilização do indivíduo pelos seus hábitos alimentares
e pela obesidade, a importância do resgate do prazer de comer, as

Realizado em Brasília/DF, no período de 18 a 21 de abril.
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recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira e a necessidade
de adoção de medidas regulatórias pelo Estado para prevenção e controle da
obesidade. Disponível no Facebook do Departamento de Atenção Básica.


Discussão sobre Alimentação Cardioprotetora, com a participação da servidora
do Ministério da Saúde, Gisele Bortolini, e da representante do Hospital do
Coração de São Paulo, Enilda Lara. Na roda foi discutida a importância da adoção
da alimentação cardioprotetora, baseada no grau de processamento de
alimentos, para a prevenção de agravos relacionados às doenças
cardiovasculares.



Roda de conversa sobre Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nas
Escolas, com a participação da professora da Universidade Federal do Paraná,
Regina Lang, da professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Inês
Rugani, e da coordenadora-geral de alimentação e nutrição, Michele Lessa. A
discussão abordou a alimentação escolar e a necessidade alinhamento ao Guia
Alimentar, a importância do desenvolvimento de ações de promoção da
alimentação adequada e saudável e da regulação da venda e promoção de
alimentos ultraprocessados nas escolas.



Participação em atividade coordenada pela Aliança pela Alimentação Adequada
e Saudável, a CGAN participou de discussão sobre Rotulagem nutricional
frontal - avanços pelo direito à informação no Brasil.

Participação em atividade coordenada pela Comissão Intersetorial de Alimentação e
Nutrição, do Conselho Nacional de Saúde que tratou do tema “Os 30 anos do SUS na luta pelo
Direito à Alimentação Adequada e Saudável”.



Outros eventos científicos que contaram com a participação da CGAN na
Programação Oficial

Além dos Congressos Brasileiros de Nutrição, que contaram com participação mais ativa
da CGAN, a divulgação das ações e recomendações da CGAN também ocorreu pela participação
em diversos outros congressos, debates e eventos científicos como palestrante, pontuados a
seguir:
2015


Seminário Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar.
Organização: ABEN



11º. Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da ABRASCO. Organização:
ABRASCO



XX Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Organização: SBD

2016


Seminário de 70 anos do livro Geografia da Fome. Organização: Observatório
Brasileiro de Hábitos Alimentares
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Seminário de Boas Práticas Regulatórias. Organização: Anvisa



2º Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional. Organização: Sesc



IX Seminário Alianças Estratégicas para Promoção da Saúde. Organização:
Aliança de Controle do Tabagismo – Promoção da Saúde



Seminário “O papel do Legislativo na Política de Segurança Alimentar e
Nutricional”. Organização: Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e
Nutricional



IV Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância. Organização:
Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância



4º Congresso do Conasems Norte e Nordeste. Organização: Cosems

2017


Seminário de Enfrentamento da obesidade e excesso de peso na Saúde
Suplementar. Organização: ANS



V Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância. Organização:
Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância



Seminário: Práticas Integrativas e Complementares em hospitais: A experiência
Alemã e as perspectivas no Brasil. Organização: Departamento de Atenção
Básica/Ministério da Saúde



Seminário Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos ambientes de
trabalho. Organização: Sistemas de Pessoal Civil do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.



Seminário Internacional Núcleo de Saberes e Competências em Promoção da
Saúde. Organização: ABRASCO



Seminário Saúde com Direito Humano. Organização: Conselho Nacional de
Saúde



3º Congresso de Política, Planejamento e Gestão em Saúde. Organização:
Abrasco



X Congresso Consad de Gestão Pública. Organização: Conselho Nacional de
Secretários de Estado da Administração.



XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Organização:
Conasems



IV Congresso Nacional do Sistema CFN/CRN. Organização: Conselho Federal de
Nutricionistas



Congresso Ministério Público. Organização: Comissão da Infância e Juventude
do Ministério Público



Congresso Brasileiro de Agroecologia. Organização: Rede de Grupos de
Agroecologia do Brasil



38º Congresso Brasileiro de Pediatria: SBP
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X Seminário Alianças Estratégicas para Promoção da Saúde. Organização:
Aliança de Controle do Tabagismo – Promoção da Saúde



Seminário Saúde com Direito Humano. Organização: Conselho Nacional de
Saúde



Seminário de Enfrentamento da obesidade e excesso de peso na Saúde
Suplementar. Organização: ANS

2018


1 º Congresso Internacional de Práticas Integrativas e Complementares e Saúde
Pública. Organização: Departamento de Atenção Básica/Ministério da Saúde



Seminário de pesquisa de impacto das agendas regulatória. Organização: Opas



Seminário Opas – Atenção Primária à Saúde Forte. Organização: Opas



3º Seminário Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional |
Enfrentamento e Ação. Organização: SESC



Seminário Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Organização:
Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social/Caisan-ES,



Seminário - Pastoral da Criança. Organização: UFPR/Pastoral DA Criança



Seminário 30 anos de SUS: Que SUS para 2030? Organização: Opas/OMS



33º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. Organização:
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

A comunicação no meio acadêmico também ocorre em aulas ministradas pela CGAN
com temas relacionados à agenda.

Sugestões para a próxima gestão em relação à comunicação em eventos científicos:


Manter as parcerias existentes, a exemplo do Congresso Brasileiro de Nutrição;



Ampliar o apoio financeiro para outros congressos de entidades de profissionais
de saúde que não possuam conflitos de interesse com a agenda;



Inserir temas relacionados à PNAN e à promoção da saúde em congressos de
entidades de profissionais de saúde.
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7.AÇÕES E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
DESENVOLVIDOS PARA ORGANIZAÇÃO
DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NO SUS
A atenção nutricional compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição
voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos,
devendo estar associados às demais ações de atenção à saúde do SUS, para indivíduos, famílias
e comunidades, contribuindo para a conformação de uma rede integrada, resolutiva e
humanizada de cuidados40.
Diante do atual cenário epidemiológico e nutricional brasileiro, são prioritárias as ações
preventivas e de tratamento da obesidade, da desnutrição, das carências nutricionais específicas
e de doenças crônicas não transmissíveis, relacionadas à alimentação e nutrição. Além destas
prioridades, tem se apresentado crescente demanda pela estruturação da atenção às pessoas
com necessidades alimentares especiais no SUS.
Neste capítulo são apresentadas as principais ações que compuseram a agenda da CGAN
ao longo dos últimos quatro anos e que buscaram organizar a atenção nutricional no SUS.

7.1 Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – PNSVA
O PNSA foi instituído oficialmente por meio da Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005,
tendo por objetivo reduzir e controlar a Hipovitaminose A, a mortalidade e morbidade em
crianças de 6 a 59 meses de idade.
No Brasil, inquéritos nacionais apontam para o inadequado consumo alimentar em
crianças menores de 5 anos que impacta na sua condição de saúde. A Pesquisa Nacional de
Demografia e Saúde (PNDS-2006) mostrou que a prevalência de deficiência de vitamina A foi de
17,4% nas crianças brasileiras menores de 5 anos, sendo que as maiores prevalências foram
observadas nas Regiões Sudeste (21,6%) e Nordeste (19,0%) e as menores prevalências foram
observadas nas Regiões Sul (9,9%), Centro-Oeste (11,8%) e Norte (10,7%) do país.
O Programa, conforme disposto na Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005, tem como
objetivo prevenir a ocorrência de hipovitaminose A e potencializar o pleno desenvolvimento
40

Brasil. Ministério da Saúde. Politica Nacional de Alimentação e Nutrição, 2012
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infantil, por meio da suplementação profilática de crianças de 6 a 59 meses de idade com
megadoses de vitamina A. As crianças de 6-11 meses recebem uma dose anual de 100.000 UI e
as crianças de 12-59 meses recebem uma dose de 200.000 UI de 6 em 6 meses.
A suplementação com megadoses de vitamina A no Brasil é realizada, desde a década de
80, em alguns estados da Região Nordeste. Até 2010 o programa esteve centrado apenas nos
municípios da Região Nordeste, Região Norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha; em
2010, foi ampliado para os municípios da Amazônia Legal e Distritos Sanitários Especiais
Indígenas da região em função do Plano de Redução da Mortalidade Infantil. Em 2012, o
programa foi incluído no conjunto de prioridades voltadas à eliminação da pobreza no país,
passando a fazer parte da Ação Brasil Carinhoso, atendendo, além dos municípios da Região
Nordeste, todos os municípios da Região Norte, municípios das Regiões Centro-Oeste, Sudeste
e Sul que fizeram a adesão voluntária ao programa e ainda todos os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI).
Em 2018, nova regra passa a orientar o Programa: para as regiões Sul e Sudeste, os
municípios que já tenham aderido podem continuar a fazer parte do PNSVA; contudo, a adesão
de novos municípios dessas regiões somente será possível se estiverem classificados com
vulnerabilidade alta ou muito alta pelo Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional Mapa InSAN 41
As metas pactuadas com os municípios, segundo sua localização geográfica são
diferenciadas por região. A partir do ano de 2018, as metas sofreram alterações, motivado pela
necessária revisão do PNSVA com base em novas pesquisas de prevalência de hipovitaminose A
e com base no Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional (Mapa InSAN)42. As metas
continuam diferenciadas por região, porém, com modificações para os municípios da Região Sul
e Sudeste que desejassem aderir ao Programa a partir de 2018, conforme mostrado no Quadro
10, abaixo:
Quadro 10 - Metas pactuadas para o PNSVA até o exercício de 2017 e a partir do exercício
2018
Regiões Geográficas
Norte e Nordeste

Centro-Oeste

Metas pactuadas
até 2017
Crianças de 6-11 meses: suplementar
100% das crianças nessa faixa etária com
uma dose única de 100.000 UI.
Crianças de 12-59 meses: suplementar
70% das crianças nessa faixa etária com a
1ª dose e suplementar 40% das crianças
nessa faixa etária com a 2ª dose.
Crianças de 6-11 meses: suplementar
60% das crianças nessa faixa etária com
uma dose única de 100.000 UI.
Crianças de 12-59 meses: suplementar
50% das crianças nessa faixa etária com a
1ª dose e suplementar 30% das crianças

2018 em diante
mantida

41

mantida

mantida

mantida

O Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional (Mapa InSAN) é um estudo desenvolvido e publicado
pela Caisan nos anos de 2016 (ano referência 2014) e 2018 (ano referência 2016) com o objetivo de identificar as
famílias e indivíduos que se encontram em insegurança alimentar e nutricional, a partir de dados do Cadastro Único
e do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. É produzido pelo MDS e está disponível em
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/portal-san/artigo.php?link=15
42
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nessa faixa etária com a 2ª dose.
Sul e Sudeste (municípios
classificados com alta ou
muito alta vulnerabilidade
pelo Mapa Insan)

Sul e Sudeste (nos municípios
que não classificados como
de vulnerabilidade alta ou
muito alta pelo Mapa Insan

Crianças de 6-11 meses: suplementar
60% das crianças nessa faixa etária com
uma dose única de 100.000 UI.

mantida.

Crianças de 12-59 meses: suplementar
50% das crianças nessa faixa etária com a
1ª dose e suplementar 30% das crianças
nessa faixa etária com a 2ª dose.

mantida

Crianças de 6-11 meses: suplementar
60% das crianças nessa faixa etária com
uma dose única de 100.000 UI.
Crianças de 12-59 meses: suplementar
50% das crianças nessa faixa etária com a
1ª dose e suplementar 30% das crianças
nessa faixa etária com a 2ª dose.

100% das crianças
beneficiárias PBF
menores de 5 anos.
100% das crianças
beneficiárias PBF
menores de 5 anos.

A Tabela 21 descreve a quantidade de municípios participantes, a quantidade de crianças
a serem suplementadas (meta) e a quantidade de crianças suplementadas entre 2015 a 2018.
Tabela 21 - Quantidade de municípios participantes do PNSA, quantidade de crianças a serem
suplementadas (meta) e a quantidade de crianças suplementadas com Vitamina A, entre 2015
e 2018
Ano

2015
2016
2017
2018

Quantidade de
municípios
participantes
3.562
3.594
3.573
3.548

Quantidade de crianças
a serem suplementadas
(meta)
5.952.135
6.328.074
5.861.430
5.859.443

Quantidade de crianças
suplementadas

Cobertura
alcançada

3.618.159
3.442.872
2.967.410
2.474.607

60,79%
54,41%
50,63%
42,23%

Fonte: Sistema de Gestão do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e Sistema de Micronutrientes –
Módulo Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.

As cápsulas de vitamina A são adquiridas, de forma centralizada, pelo Ministério da Saúde,
por meio de Termos de Execução Descentralizados (TED) com a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). De 2015 a 2018, foram efetuados os seguintes TED com a Fiocruz:


2015: TED nº 7/2015, no valor total de R$ 1.564.500,00, para aquisição de
3.000.000 de cápsulas de Vitamina A de 100.000 UI e 4.500.000 de cápsulas de
Vitamina A de 200.000UI para distribuição em 2015 e TED nº 116/2015, no valor
de R$ 1.385.960,00, para aquisição de 1.800.000 de cápsulas de Vitamina A de
100.000 UI e 4.600.000 de cápsulas de Vitamina A de 200.000UI para distribuição
em 2016.



2016: não houve TED efetivado.



2017: aditamento de 25% do TED nº 116/2015 (iniciado no final de 2016) para
aquisição de 450.000 cápsulas de Vitamina A de 100.000 UI e 1.150.000 cápsulas
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de Vitamina A de 200.000 UI e TED nº 197/2017, no valor de R$ 1.915.800,00,
para aquisição de 1.500.000 cápsulas de Vitamina A de 100.000 UI e de 5.000.000
cápsulas de Vitamina A de 200.000 UI, que onerou o orçamento de 2018 devido
a problemas no empenho o final de dezembro de 2017.
2018: TED nº 118/2018, no valor de R$ 2.630.860,00, para aquisição de 1.700.000
cápsulas de Vitamina A de 100.000 UI e de 7.000.000 cápsulas de Vitamina A de 200.000 UI Para
distribuição em 2019.
As cápsulas de Vitamina A são encaminhadas pelo Ministério da Saúde para os estados e
DF, que fazem a distribuição para os municípios participantes, de acordo com a meta definida
para cada região do país. A Tabela 22 a seguir detalha a quantidade de cápsulas de Vitamina A
de 100.000 UI e de 200.000 UI distribuídas para os estados de 2015 a 2018.
Tabela 22 - Quantidade de cápsulas de Vitamina A de 100.000 UI e de 200.000 UI distribuídas
para os estados de 2015 a 2018
Ano
2015
2016
2017
2018

Quantidade de vitamina a de
100.000 UI distribuídas
2.388.450
115.650
1.390.350
1.500.000

Quantidade de vitamina a de
200.000 UI distribuídas
9.723.050
1.485.700
2.116.650
5.000.000

Fonte: Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN/DAB/SAS/MS).

Em relação à suplementação de vitamina A em crianças indígenas, a CGAN, entre 2015 e
2018, apoiou a Coordenação Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena da Secretaria Especial
de Saúde Indígena (CGAPSI/Sesai), na implementação do Programa em todos os 34 Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). A administração de megadoses de vitamina A para essas
crianças é realizada pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) dos DSEI, em uma
parceria da CGAN com a Coordenação-Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena
(CGAPSI/Dasi/Sesai). A Tabela 23 apresenta a quantidade de crianças indígenas aldeadas a
serem suplementadas (meta) e a quantidade de crianças indígenas aldeadas suplementadas de
2015 a 2018.
Tabela 23 – Quantidade de crianças indígenas aldeadas a serem suplementadas (meta) e a
quantidade de crianças indígenas aldeadas suplementadas com Vitamina A, entre 2015 e 2018
Ano

2015
2016
2017
2018

Quantidade de crianças indígenas
aldeadas a serem suplementadas
(meta)
90.381
91.114
101.153
100.168

Quantidade de crianças indígenas
aldeadas suplementadas

Cobertura alcançada

70.107
76.893
72.015
74.957

77,57%
84,40%
71,20%
74,83%

Fonte: Sistema de Gestão do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e Sistema de Micronutrientes –
Módulo Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.

Estratégias de formação/educação, informação e comunicação para apoio ao PNSVA
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Em 2015, dando início ao necessário processo de revisão do PNSVA – concluído em 2018
- a CGAN realizou, em Brasília, uma Oficina de Escuta com participação de oito especialistas em
micronutrientes.
Em 2017, a CGAN participou da reunião, promovida pela Organização Mundial da Saúde,
sobre o Risco do Excesso de Ingestão de Vitaminas e Minerais em Intervenções de Saúde Pública.
A reunião contribuiu para o processo de revisão do PNSVA, que se concretizou poucos meses
depois.
De 2015 a 2018, não houve capacitações estaduais específicas sobre o PNSVA, sendo a
temática abordada em oficinas do GT Gestão da CGAN, cujo objetivo é capacitar os estados e
municípios e fortalecer as gestões locais das ações sob responsabilidade da CGAN.
Principais desafios para a próxima gestão:




A regularização da aquisição e da distribuição para os estados e municípios;
A finalização da revisão do PNSVA (após a conclusão do Inquérito Nacional de
Alimentação Infantil);
O aumento do registro de doses administradas pelos municípios no Sistema de
Micronutrientes – Módulo Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.

7.2 Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com
Micronutrientes em Pó – NutriSUS
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a anemia é a condição na qual o
conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal em razão da carência de um ou mais
nutrientes, como o ferro. As crianças menores de 24 meses constituem a faixa etária mais
vulnerável para o desenvolvimento de anemia devido ao acelerado crescimento e
desenvolvimento e, dificilmente, ingerem pela alimentação a quantidade diária de ferro
necessária nessa fase da vida (de sete a onze gramas). Conforme a OMS, a anemia é classificada
como um problema de saúde moderado quando sua prevalência está entre 20-39,9% e como
um problema de saúde grave quando sua prevalência está acima de 40%. Dentre as principais
implicações da anemia, destacam-se o aumento da mortalidade infantil, o prejuízo no
desenvolvimento neurológico e psicomotor, diminuição da capacidade de aprendizagem e baixa
imunidade celular, sendo que essas consequências podem não ser totalmente recuperadas ao
longo da vida. Por essas razões, ações para prevenção da anemia são essenciais.
No Brasil, de acordo com a última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS),
realizada em 2006, a prevalência de anemia entre crianças menores de cinco anos foi de 20,9%.
Em revisão sistemática realizada em 2010, a prevalência de anemia foi ainda maior, sendo de
52% em crianças matriculadas em creches, 60,2% em crianças usuárias dos serviços públicos de
saúde e 66,5% em crianças em situação de pobreza. Com isso, dependendo do local de análise,
a anemia no Brasil pode ser classificada como um problema de saúde moderado ou grave,
segundo os padrões da OMS.
A partir de 2011, a OMS passou a recomendar a fortificação da alimentação com
micronutrientes em pó como a principal estratégia para prevenção da anemia.
Em 2012, o Ministério da Saúde, adaptando-se a essa nova recomendação, iniciou o
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Estudo Nacional de Fortificação da Alimentação Complementar (ENFAC), um estudo
multicêntrico realizado no período de junho de 2012 e julho de 2013, em quatro cidades
brasileiras (Goiânia/GO, Olinda/PE, Porto Alegre/RS e Rio Branco/AC) com o objetivo de gerar
evidências nacionais para avaliar a efetividade do uso de sachê de micronutrientes no Brasil,
bem como a adesão por mães e a aceitação por parte das crianças de 6 a 8 meses atendidas na
rede de atenção do SUS. Os resultados dos grupos controle e intervenção do estudo,
apresentados em 2014, mostraram que entre as crianças que receberam o sachê com múltiplos
micronutrientes:






A prevalência anemia foi 38% menor;
A deficiência de ferro foi 20% menor,
A prevalência de deficiência de vitamina A foi 55% menor;
A insuficiência de vitamina foi 60% menor.
Elas cresceram mais e apresentaram menores frequências de febre e chiado no
peito nos últimos 15 dias que antecederam as entrevistas.

Adaptando-se a essa nova recomendação mundial e com base nos resultados
apresentados na ENFAC, em 2014, o MS lançou a Estratégia de Fortificação da Alimentação
Infantil com Micronutrientes em Pó – vitaminas e minerais (NutriSUS), com o objetivo geral de
promover o desenvolvimento integral das crianças, combatendo as carências nutricionais, e com
objetivo específico de prevenir a anemia ferropriva. A intervenção foi incluída como meta no
PPA 2016-2019:


Metas M03: Suplementar 330 mil crianças de 6 a 48 meses de idade com sachês
de vitaminas e minerais, por meio da Estratégia de Fortificação da Alimentação
Infantil com Micronutrientes em Pó – NutriSUS, nas creches participantes do
Programa Saúde na Escola, anualmente.

O NutriSUS consiste na adição de um sachê de um grama, que contém uma mistura de
vitaminas e minerais em pó, em uma das refeições diárias oferecidas às crianças menores de
quatro anos. A estratégia ocorre por meio de ciclo de fortificação, no qual adiciona-se um sachê
diariamente por 60 dias (de segunda a sexta-feira), em uma das refeições da criança até finalizar
o ciclo de 60 sachês43, pausa na administração de 3 a 4 meses. A cada semestre é realizado um
ciclo até a criança completar 48 meses.
O NutriSUS teve início como uma ação optativa do Programa Saúde na Escola (PSE), nas
creches participantes do PSE pactuadas pelos municípios. Ou seja, os municípios que aderiram
ao PSE decidiam voluntariamente se participavam ou não dessa estratégia.
Em 2014, a adesão ao NutriSUS contemplou 1.717 municípios, 6.864 creches e 330.376
crianças. Em 2016, de 12 a 30 de setembro, o Ministério da Saúde reabriu a adesão somente
para os 1.717 municípios que já haviam participado do NutriSUS em 2014. Ao final da adesão,
foram contemplados 1.045 municípios, 6.340 creches e 304.719 crianças. A partir de 2016, 20
Distritos Sanitários Indígenas (DSEIs) começaram a fazer parte do NutriSUS, com 4.290 crianças
indígenas.

43

O ciclo de fortificação corresponde ao semestre letivo onde foram administrados os sachês às crianças junto às
refeições oferecidas nas creches participantes do PSE. Para que um ciclo de fortificação seja considerado efetivo é
preciso a administração de, no mínimo, 36 sachês.
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Quando realizada a criação da Estratégia, foi efetivada uma Parceria para
Desenvolvimento Produtivo (PDP) entre Ministério da Saúde e Laboratório Farmacêutico da
Marinha – LFM (parceria envolvendo outros laboratórios, como DSM, EMS, Geolab Indústria
Farmacêutica e Núcleo de Pesquisas Aplicadas – NPA) para a nacionalização da produção dos
sachês e para a importação dos sachês até a nacionalização. Em 2014, foram importados 20
milhões de sachês para o abastecimento dos municípios participantes no segundo semestre de
2014. Porém, devido ao processo demorado de implantação, somente 159 municípios iniciaram
o ciclo de suplementação em 2014 e os outros 1.558 municípios aderidos só iniciaram o ciclo de
suplementação em 2015.
Em 2015, com base na publicação da Portaria nº 2.531/201444, a PDP do NutriSUS foi
excluída oficialmente pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do
Ministério da Saúde em outubro/2015, por meio do Memorando Circular nº 30/2015/SCTIE/MS,
pois não se enquadrava nos novos critérios dessa Portaria.
Ainda em 2015, o NutriSUS teve um orçamento no valor de R$ 3.248.725,75 para a
compra dos sachês de micronutrientes. Porém, em decorrência dessas restrições
administrativas, esse valor não foi empenhado, pois não houve importação de sachês e nem
produção nacional em 2015, inviabilizando a distribuição dos sachês de micronutrientes no
citado ano.
Em 2016, a CGAN iniciou processos para aquisição internacional de 20 milhões de sachês
de micronutrientes em pó, para abastecimento dos municípios participantes no 1º semestre de
2017, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). A aquisição foi realizada por
meio do TC 84 da Opas junto à empresa Piramal, cujo valor final ficou em US$ 488.303,56 (R$
1.953.214,24).
Em 2017, a CGAN continuou o processo de aquisição internacional dos sachês com
micronutrientes em pó, por meio da Opas, sendo adquiridos 40 milhões de sachês para serem
utilizados no 2º semestre de 2017 e no 1º semestre de 2018, por meio do TC 86 da Opas junto
à empresa DSM, cujo valor final ficou em US$ 973.465,16 (R$ 3.407.130,00).
O Brasil recebeu os 40 milhões de sachês da aquisição feita em 2017 apenas no exercício
de 2018, quando passaram a ser distribuídos pelo Ministério da Saúde.
Em 26 de julho de 2018, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a RDC
nº 243, que dispõe sobre os requisitos sanitários dos suplementos alimentares e revisou as
antigas normas de suplementos alimentares (Portaria SVS/MS n° 32, de 13 de janeiro de 1998 e
Portaria SVS/MS n° 40, de 13 de janeiro de 1998). Nessa nova regulamentação, em especial no
Artigo 9º § 2°, o NutriSUS passa a ser classificado como suplemento alimentar e não mais como
medicamento, viabilizando a produção nacional, independentemente de PDP. Com isso, foi
iniciado um processo de consulta e negociação com o Laboratório Farmacêutico Federal
Farmanguinhos da Fiocruz e com o Laboratório Farmacêuntico da Marinha para a produção
nacional dos sachês a partir de 2019.
No Quadro 11, é apresentado o histórico das aquisições e distribuições dos sachês do
NutriSUS
Quadro 11 – Histórico de aquisição e distribuição dos sachês de micronutrientes do NutriSUS
44 Redefine as diretrizes e os critérios para a definição da lista de produtos estratégicos para o Sistema

Único de Saúde
(SUS) e o estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) e disciplina os respectivos processos
de submissão, instrução, decisão, transferência e absorção de tecnologia, aquisição de produtos estratégicos para o
SUS no âmbito das PDP e o respectivo monitoramento e avaliação
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– Brasil, 2014-2018
Ano de aquisição
2014
2014
2016
2016
2017

Ano(s) de distribuição
2014
2015
---2017 (1º. Ciclo)
2018 (1º. e 2º. Ciclos)

Quantidade de sachês (un)
19.822.560
378.720 (saldo de 2014)
zero
20.000.000
32.145.240

O monitoramento do ciclo de suplementação, realizado em 2014, por 159 municípios, e,
em 2015, por 1.558 municípios, foi realizado meio do Simec (Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle), quando ocorre a avaliação anual do PSE. Esse sistema é
gerido pelo Ministério da Educação (MEC). Dos 1.717 municípios participantes do NutriSUS, 868
municípios inseriram informações de realização dos ciclos de suplementação (50,55% do total
de municípios aderidos). Devido à fragilidade na inserção da quantidade de crianças que
receberam 36 ou mais sachês no ciclo de suplementação, não foi possível realizar o
levantamento da cobertura do NutriSUS, em 2014 e 2015.
Em 2017, foi desenvolvido, pelo Departamento de Atenção Básica, o Sistema
Micronutrientes – Módulo NutriSUS para o registro do número de crianças suplementadas com
pelo menos 36 sachês durante o ciclo. Sendo assim, a partir do 1º ciclo de 2017, esse sistema
passou a ser a fonte de dados da quantidade de municípios que inseriram informações e da
quantidade de crianças que receberam 36 ou mais sachês em cada ciclo de suplementação. As
tabelas 24 e 25 abaixo apresentam a quantidade de crianças pactuadas (meta) e a quantidade
de crianças suplementadas com NutriSUS, em 2017 e 2018, tanto para os municípios quanto
para os DSEI, respectivamente.
Tabela 24 – Quantidade de crianças pactuadas (meta) e a quantidade de crianças
suplementadas com NutriSUS, em 2017 e 2018
Ano
1º ciclo de 2017
2º ciclo de 2017
1º ciclo de 2018
2º ciclo de 2018

Quantidade de crianças
Quantidade de crianças
Cobertura
pactuadas (meta)
suplementadas com NutriSUS
alcançada
304.719
91.543
30,04%
304.719
107.046
35,13%
303.698
138.680
45,66%
Monitoramento só será liberado de dezembro/2018 a fevereiro/2019.

Fonte: Sistema de Micronutrientes – Módulo NutriSUS.

Tabela 25 – Quantidade de crianças indígenas pactuadas (meta) e a quantidade de crianças
indígenas suplementadas com NutriSUS, em 2017 e 2018
Ano
1º ciclo de 2017
2º ciclo de 2017
1º ciclo de 2018
2º ciclo de 2018

Quantidade de crianças
Quantidade de crianças
Cobertura
pactuadas (meta)
suplementadas com NutriSUS
alcançada
4.290
3.032
70,68%
4.290
2.695
62,82%
Monitoramento só será liberado de dezembro/2018 a fevereiro/2019.

Fonte: Sistema de Micronutrientes – Módulo NutriSUS.
OBS: Em 2017, por questões logísticas, os DSEIs realizaram apenas o ciclo do segundo semestre.

Com relação à quantidade de municípios que inseriram informações de crianças
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suplementadas em cada ciclo de 2017 e 2018, em relação aos que aderiram à Estratégia
NutriSus, a Tabela 26 sistematiza as informações.

Tabela 26: Número de municípios com adesão ao NutriSUS e percentual de registro de
informações em sistema de monitoramento
Ciclo de suplementação

1º ciclo de 2017:
2º ciclo de 2017
1º ciclo de 2018
2º ciclo de 2018

Número de municípios
aderidos
322
489
577
monitoramento só
fevereiro/2019

será

% de municípios com
informações registradas no
sistema de monitoramento
30,81%
46,79%
55,22%
liberado de dezembro/2018 a

Estratégias de formação/educação, informação e comunicação para apoio à implantação do
NutriSUS
Juntamente com o lançamento do NutriSUS, em 2014, a CGAN lançou três materiais de
apoio a implantação da Estratégia, são eles:





Manual Operacional da Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com
Micronutrientes em Pó – vitaminas e minerais (NutriSUS): 5.000 exemplares
impressos e versão online;
Guia de Evidências da Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com
Micronutrientes em Pó – vitaminas e minerais (NutriSUS): versão online;
Caderno de Orientações da Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com
Micronutrientes em Pó – vitaminas e minerais (NutriSUS): versão online.

Por meio da plataforma RedeNutri (Rede de Alimentação e Nutrição do SUS), desde
2015, é oferecido o Curso EAD sobre o NutriSUS - autoinstrucional e sem exigência de tutoria como estratégia para auxiliar os municípios no planejamento e execução da suplementação nas
creches. O curso pode ser acessado por qualquer profissional de saúde e de educação e outros
interessados no tema estando disponível para acesso ao longo de todo o ano.
Em 2015, não houve capacitações estaduais sobre o NutriSUS em virtude a falta de
sachês para realização da suplementação. Já em 2017, quando a distribuição de sachês foi
regularizada, foram realizadas oficinas nos 27 estados, com participação dos municípios
aderidos. Em 2018, por não distribuição de sachês também não houve capacitações estaduais.
No entanto, ressalta-se que a ação é uma das temáticas abordadas e fomentadas em
oficinas do GT Gestão da CGAN.
Principais desafios para a próxima gestão:


A nacionalização da produção dos sachês por meio de Termo de Execução
Descentralizada (TED) com o Laboratório Farmacêutico da Marinha;
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A realização de adesões anuais, após a nacionalização da produção;



O aumento do registro de doses administradas pelos municípios no e Sistema de
Micronutrientes – Módulo NutriSUS;



Avaliação da implantação do NutriSus e redesenho das estratégias de
suplementação de megadoses de Vitamina A e de sulfato ferroso (preventivo) de
acordo com os resultados obtidos, através de pesquisas financiadas pela
CGAN/DAB.

7.3 Programa Nacional de Suplementação de Ferro – PNSF
O PNSF, instituído pela Portaria nº 730, de 13 de maio de 2005, e atualizado pela Portaria
nº 1.977, de 12 de setembro de 2014, é uma das estratégias da Política Nacional de Alimentação
e Nutrição para o controle da deficiência de ferro no Brasil. O PNSF objetiva a prevenção e
controle da anemia por meio da administração profilática de suplementos de ferro às crianças
de 6 a 24 meses de idade, gestantes (incluindo também o ácido fólico) e mulheres até 3º mês
pós-parto e/ou pós-aborto.
Segue no Quadro 12 a conduta do PSNF, conforme as orientações do Manual de Condutas
Gerais do Programa:
Quadro 12 – Conduta de suplementação e dosagem preconizadas para o PNSF
Público alvo
Suplemento
Dosagem
Periodicidade
Crianças 6-24
Sulfato ferroso gotas 25
1 mg/Kg peso/dia
Diariamente
meses
mg/ml
Gestantes
Sulfato ferroso
40 mg de ferro
Diariamente
Ácido fólico
elementar
400mcg de ácido fólico
Puérperas
Sulfato ferroso
40 mg de ferro
Diariamente
elementar
Fonte: Manual de Condutas Gerais do PNSF.

Os suplementos de ferro e ácido fólico estão disponíveis nas farmácias das Unidades
Básicas de Saúde, em todos os 5.570 municípios brasileiros, para toda a população prevista no
PNSF. Em 2013, por meio da publicação da Portaria GM/MS nº 1.555, a aquisição dos insumos
previstos no Programa Nacional de Suplementação de Ferro foi incluída no Componente Básico
da Assistência Farmacêutica, sob a responsabilidade dos estados (onde couber) e dos
municípios.
Mesmo com a publicação dessa Portaria, ainda em 2013, foi realizada uma compra
centralizada de sulfato ferroso, via convênio, para apoiar estados e municípios na transição
operacional das aquisições do PNSF, mas os insumos foram efetivamente entregues aos
municípios até 2015, em quatro pautas de distribuição, totalizando 3.678.000 frascos de sulfato
ferroso distribuídos.
O monitoramento do estoque, entrada e saída dos medicamentos é feito pelo Sistema
Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus). Segue a Tabela 27 com as informações
extraídas do Hórus, relativas ao período de 2015 a 2018:
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Tabela 27 – Quantidade e percentual municípios que informaram movimentação de estoque
(entradas e saídas) de Sulfato Ferroso e Ácido Fólico, entre 2015 e 2018
Ano

2015
2016
2017
2018

Número e percentual municípios que
informaram movimentação de estoque
(entradas e saídas) de sulfato ferroso
817 (14,66%)
836 (15,00%)
934 (16,77%)
799 (14,34%)

Número e percentual municípios que
informaram movimentação de estoque
(entradas e saídas) de ácido fólico
1.147 (20,59%)
843 (15,13%)
1.209 (21,07%)
1.649 (29,6%)

Fonte: Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus).

Com a descentralização da aquisição em 2013, o sistema de monitoramento do PNSF foi
extinto. Sendo assim, de 2013 a 2016 não há dados de quantidade de crianças e gestantes
suplementadas.
Em 2017, foi criado o Sistema de Micronutrientes – Módulo Programa Nacional de
Suplementação de Ferro para inserção dos dados de suplementação de crianças com sulfato
ferroso e de gestantes com sulfato ferroso e ácido fólico. Esse Sistema tem como objetivo
acompanhar o número de pessoas suplementadas com cada um dos suplementos, de acordo
com as condutas preconizadas pelo PNSF.
Segue a Tabela 28, comparando meta e cobertura efetivamente alcançada para
suplementação de crianças com Sulfato Ferroso, e as tabelas 29 e 30 com dados das gestantes
suplementadas com Sulfato Ferroso e Ácido Fólico, respectivamente, em 2017 e 2018.

Tabela 28– Meta de crianças a serem suplementadas com Sulfato Ferroso e a número de
crianças efetivamente suplementadas, em 2017 e 201845
Ano

2017
2018

Número de crianças a serem
suplementadas com sulfato
ferroso (meta)
2.132.860
2.985.589

Número de crianças suplementadas com
sulfato ferroso

Cobertura
alcançada

119.378
345.451

5,60%
11,57%

Fonte: Sistema de Micronutrientes – Módulo Programa Nacional de Suplementação de Ferro.

Tabela 29 - Meta de gestantes a serem suplementadas com Sulfato Ferroso e número de
gestantes efetivamente suplementadas, em 2017 e 201846
Ano

2017
2018

Número de gestantes a
serem suplementadas com
sulfato ferroso (meta)
1.500.390
1.500.390

Número de gestantes suplementadas
com sulfato ferroso

Cobertura
alcançada

250.526
695.562

16,70%
46,36%

Fonte: Sistema de Micronutrientes – Módulo Programa Nacional de Suplementação de Ferro.

Tabela 30 –Meta de gestantes a serem suplementadas com Ácido Fólico e a quantidade de
45

Como o Sistema de Micronutrientes – Módulo Programa Nacional de Suplementação de Ferro só foi liberado em
novembro de 2017, muitos municípios não conseguiram inserir seus dados de suplementação em 2017, o que implicou
no baixo alcance das metas no referente ano.
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gestantes efetivamente suplementadas, em 2017 e 2018
Ano

2017
2018

Número de gestantes a
serem suplementadas ácido
fólico (meta)
1.500.390
1.500.390

Número de gestantes suplementadas
ácido fólico

Cobertura
alcançada

217.089
553.496

14,47%
36,89%

Fonte: Sistema de Micronutrientes – Módulo Programa Nacional de Suplementação de Ferro.

Não há previsão orçamentária específica no orçamento da CGAN para o PNSF desde 2013,
em decorrência da descentralização do programa, conforme já citado. Os investimentos
necessários são para viabilizar o apoio técnico aos estados e municípios, como passagens e
diárias da equipe técnica, para participação em reuniões capacitações, oficinas e eventos
relacionados PNSF, além da oferta de cursos de formação e capacitação.
Estratégias de formação/educação, informação e comunicação para apoio à gestão do
PNSF
Após a descentralização do PNSF, não houve capacitações estaduais específicas sobre o
PNSVA, sendo a temática abordada em oficinas do GT Gestão da CGAN.
Em 2017, como estratégia para auxiliar os municípios e estados na aquisição dos
suplementos preconizados no PNSF, a CGAN lançou o curso autoinstrucional e sem tutoria, na
modalidade EAD, na plataforma UniverSUS. O curso pode ser acessado por qualquer profissional
de saúde e outros interessados no tema, ficando disponível para acesso ao longo de todo o ano.

Principais desafios para a próxima gestão:


A nacionalização da produção dos sachês por meio de Termo de Execução
Descentralizada (TED) com o Laboratório Farmacêutico da Marinha;



A realização de adesões anuais, após a nacionalização da produção;



O aumento do registro de doses administradas pelos municípios no e Sistema de
Micronutrientes – Módulo NutriSUS;



Avaliação da implantação do NutriSus e redesenho das estratégias de
suplementação de megadoses de Vitamina A e de sulfato ferroso (preventivo) de
acordo com os resultados obtidos, através de pesquisas financiadas pela
CGAN/DAB.

7.4 Vigilância Epidemiológica, Assistência e Atenção Nutricional dos
Casos de Beribéri
O beribéri é uma doença associada à deficiência de tiamina (vitamina B1),
frequentemente relacionada à alimentação monótona, rica em carboidratos e baixa ingestão de
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alimentos de origem animal, cereais integrais, nozes e folhas verdes escuras. As manifestações
clínicas da doença envolvem complicações do sistema nervoso, cardiovascular e
gastrointestinal, inicialmente com sinais e sintomas inespecíficos (p.e. anorexia, mal-estar geral,
dificuldade para caminhar e fraqueza) podendo evoluir para quadro grave de insuficiência
cardíaca, choque e óbito se não tratado em tempo oportuno.
No Brasil, há mais de oitenta anos não se tinha registro de surtos de beribéri, voltando a
ser notificados casos a partir de 2006, nos estados do Maranhão, Tocantins e Roraima,
acometendo prioritariamente adultos jovens do sexo masculino, povos indígenas, populações
em vulnerabilidade para a Insegurança Alimentar e Nutricional (InSAN), além de estar associado
a pessoas que consumem bebidas alcoólicas em excesso. Desde então, já foram notificados e
confirmados 2.295 casos de beribéri no país, totalizando 1.436 casos no estado do Maranhão
(62,6%), 619 casos em Roraima (27%) e 240 casos em Tocantins (10,4%). Nesse período,
ocorreram 50 óbitos.
O diagnóstico do agravo é essencialmente clínico, devendo-se iniciar a administração de
suplementos de tiamina para a prova terapêutica frente a todo caso suspeito, no qual a
regressão do quadro clínico inicial confirma o diagnóstico. A avaliação do paciente com suspeita
de beribéri deve ser dirigida para a identificação dos sinais e sintomas de gravidade e
consequentemente, instituição de medidas emergenciais específicas, conforme a necessidade
de cada caso. O beribéri apresenta quatro formas clínicas para a classificação da doença, que
são: o beribéri seco, úmido, Shoshin e Síndrome de Wernicke-Korsakoff, que se diferenciam
pelos sinais/sintomas e a gravidade do quadro apresentado.
Um dos fatores limitantes ao monitoramento do agravo no SUS é a ausência de sistema
de informação para a notificação do agravo, tendo em vista que o beribéri não compõe o rol da
Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública.
Desse modo, o fluxo dos dados, os prazos, instrumentos, definição de caso suspeito e
confirmado, registro nos sistemas de informação em saúde e demais diretrizes técnicas, são
baseados no Guia de Consulta para Vigilância Epidemiológica, Assistência e Atenção Nutricional
dos Casos de Beribéri, publicado em 2012 pelo Ministério da Saúde e reforçados mediante
divulgação de Notas técnicas e Ofícios às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e aos DSEI.
Com base em reuniões realizadas para discutir melhorias para o monitoramento do
agravo, foi proposta a elaboração de um formulário eletrônico para o registro dos casos
suspeitos e confirmados de beribéri, a ser utilizado pelos municípios, Coordenação de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar e pelos Distritos Sanitários, por meio da Plataforma FormSUS47.
Por meio do preenchimento do formulário eletrônico, o monitoramento dos casos
suspeitos e confirmados tem sido realizado por contato direto com as equipes dos municípios,
hospitais, estados e DSEI. Essa estratégia possibilitou conhecer, em maiores detalhes, algumas
das ações realizadas pelas equipes de saúde para a assistência e o tratamento do paciente, bem
como apontar as falhas no monitoramento do agravo.
A melhoria na notificação do agravo contribuiu também para o monitoramento dos casos
de beribéri no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan), que colabora
dando visibilidade ao problema e envolvendo outros setores do Governo Federal na discussão
de propostas para a superação da insegurança alimentar e nutricional e na promoção do Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA) da população acometida pelo beribéri.
As ações para o enfrentamento do beribéri, desenvolvidas pela CGAN/DAB, visam orientar
e apoiar as equipes de Atenção Básica e Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena na
47

Disponível em http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=23655.
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melhoria do diagnóstico, notificação e acompanhamento dos pacientes com casos suspeitos e
confirmados de Beribéri na Rede de Atenção à Saúde.
Entre os anos de 2015 e 2018, a partir do monitoramento realizado pelo formulário
eletrônico, foi registrada a ocorrência de 319 casos suspeitos de beribéri no país. Após a
conclusão da prova terapêutica, necessária para o diagnóstico do agravo, foram confirmados
121 casos de beribéri e 4 óbitos (Figura 8). A mediana de idade foi de 43 anos, com pacientes
entre 1 e 98 anos de idade; 83 indivíduos eram do sexo masculino (68,6%) e a carência foi
predominantemente maior na população indígena (86,8%).

Nº casos confirmados

Figura 8 – Número de casos confirmados e de óbitos por beribéri. Brasil, 2015-2018
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Fonte: Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição/DAB/SAS.

Com relação aos pacientes indígenas, os casos suspeitos e confirmados foram registrados
pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) (Figura 9), afetando pacientes
indígenas das etnias Apinajé, Guarani, Ingarikó, Javaé, Karajá, Karajá Xambioá, Krahô, Macuxi e
Xerente. Destaca-se os Polos base Willimon, Caracanã e Caraparu I, todos no município de
Uiramutã/RR. Houve grande concentração de casos suspeitos e confirmados de beribéri entre
os pacientes da etnia Macuxi no DSEI Leste de Roraima: ali se concentraram 73,3% dos casos
confirmados entre os indígenas. Nessa etnia, é comum o relato de abuso no consumo de bebidas
alcoólicas, em especial as bebidas tradicionais fermentadas, como o caxiri, pajuaru e mocororó,
o que pode ser um fator causal que explica essa prevalência nesse grupo étnico.
Figura 9 – Número de casos confirmados de beribéri entre os povos indígenas, por DSEI
Brasil, 2015-2018.

RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

Nº casos confirmados
2015
2016
2017
2018

DSEI Leste Roraima
24
20
33
1

DSEI Tocantins
5
9
10
5

Fonte: Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição/DAB/SAS.

Estratégias de formação/educação, informação e comunicação para apoio à vigilância e
enfrentamento dos casos de Beribéri
Nos últimos anos, técnicos da CGAN realizaram visitas aos estados e DSEI que possuem
casos notificados, juntamente com as equipes da Coordenação-Geral de Atenção Primária à
Saúde Indígena (CGAPSI/Dasi/Sesai) e das Secretarias Estaduais de Saúde, para apoiar em
capacitações e planejamento de ações para o enfrentamento do beribéri nos estados do
Maranhão, Roraima e Tocantins.
Em 2015 e 2016 foram realizadas visitas técnicas nesses três estados, juntamente com
técnicos da Sesai, especialmente em decorrência do óbito de um paciente da etnia Ka´apór,
ocorrido no Polo base Zé Doca, DSEI Maranhão. Essas oficinas tiveram relevância significativa
frente à necessidade de apresentar o agravo aos profissionais, atuantes no Programa Mais
Médicos para o Brasil, que estavam exercendo suas atividades em diversos municípios de
pequeno porte e nas áreas indígenas.
Apesar dos esforços empregados pelos Governos Estaduais e Federal para a capacitação
de profissionais de saúde, a confecção de guias e a divulgação de informações sobre a doença,
as ações de assistência à saúde ofertada aos pacientes acometidos pelo beribéri ainda se
apresenta muito aquém das necessidades, especialmente no que tange a integralidade do
cuidado, tão necessária para tratamento oportuno dos pacientes acometidos com o agravo em
toda a Rede de Atenção à Saúde. Isso reflete negativamente na notificação dos casos de beribéri
ao longo dos últimos anos, que vem reduzindo drasticamente, mas não necessariamente reflete
a eliminação do agravo nas localidades. Por muitas vezes, essa diminuição do registro expressa
a subnotificação de casos e os pacientes potencialmente acometidos com o agravo, ficam sem
continuidade na assistência para a prova terapêutica e o tratamento da doença.
Em outubro de 2015, foi realizada uma Oficina Nacional para o Enfrentamento do
Beribéri, contando com a participação de representantes das Secretarias Estaduais de Saúde do
Maranhão, Roraima e Tocantins, Universidade Federal do Maranhão, Instituto Federal de
Roraima, Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), Distritos Sanitários Especiais Indígenas
do Maranhão e Leste de Roraima, Consea, Caisan e Unidade Técnica de Vigilância das Doenças
Hídricas e Alimentares (UHA/SVS). O objetivo da oficina foi avaliar as ações empreendidas até o
momento para o enfrentamento do agravo nos Estados do Maranhão, Roraima e Tocantins, bem
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como planejar a agenda de trabalho para os anos seguintes.
Considerando ocorrência do agravo, mais prevalente em indivíduos com baixa
escolaridade e baixa renda familiar e em povos indígenas, a CGAN levou à temática para a
Comissão Temática de Povos e Comunidades Tradicionais da Caisan e da Comissão Permanente
de Povos indígenas no Consea, objetivando somar esforços para enfrentamento do agravo e
identificar ações para superar essa e outras doenças que emergem da pobreza e realimentam
o ciclo vicioso, retirando dos brasileiros sua força e seu tempo de trabalho, gerando
incapacidades físicas, de aprendizado e reduzindo seu potencial humano.
A Coordenação da CGAN também realizou reuniões com a Sesai/MS solicitando que eles
assumam a temática, em função da maioria dos casos serem em indígenas.

Principais desafios para a próxima gestão:







Sesai assumir a coordenação da agenda de prevenção e controle do beribéri;
Fortalecer e manter a temática no âmbito das Comissão Temática de Povos e
Comunidades Tradicionais da Caisan e da Comissão Permanente de Povos indígenas no
Consea para delineamento de ações intersetoriais para enfrentamento do Beribéri;
Sensibilizar gestores federais, estaduais, municipais e dos DSEIs sobre a necessidade de
recrudescer a vigilância, a notificação, o diagnóstico e o tratamento oportuno dos casos
de beribéri identificados;
Fomentar processos de formação de trabalhadores da saúde para a vigilância, a
notificação, o diagnóstico e o tratamento oportuno dos casos de beribéri identificados.

7.5 Agenda para Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição
Infantil – Andi
A desnutrição em crianças menores de cinco anos ainda é um grande desafio para os
países em desenvolvimento, principalmente devido às suas consequências desastrosas para o
crescimento, desenvolvimento e sobrevivência infantil. Apesar das reduções significativas nas
taxas de desnutrição crônica (déficit de altura para idade) e desnutrição ponderal (déficit de
peso para idade), observadas na população brasileira, e relacionadas ao conjunto de políticas
sociais, a tendência de tais reduções não ocorreu de maneira uniforme em todos os grupos
populacionais. Tal problemática ainda persiste em grupos vulneráveis, como indígenas,
quilombolas e famílias com maior vulnerabilidade, a exemplo das beneficiárias do Programa
Bolsa Família (PBF).
Nesse contexto, o governo federal assumiu compromissos relacionados ao
enfrentamento da desnutrição infantil no Plano Nacional de Saúde e Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan), nos quais foram incluídas metas para o período de
2012-2015. Estratégias foram desenhadas e foi definida uma proposta de uma agenda prioritária
para apoiar os municípios de menor porte populacional que ainda apresentavam altas taxas de
déficit de peso para idade em crianças menores de cinco anos.
Instituída por meio da Portaria nº 2.387, em 18 de outubro de 2012, com o objetivo de
estruturar ações de alimentação e nutrição nos municípios priorizados, segundo as maiores
prevalências de desnutrição infantil, a Agenda de Intensificação da Atenção Nutricional à
Desnutrição Infantil (ANDI) consistiu num conjunto de ações articuladas para garantir o
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adequado acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na infância e teve sua duração
pré-estabelecida na portaria de criação até o ano de 2014.
A agenda contemplou o repasse dos recursos financeiros do governo federal no valor
total de R$ 36.090.000,00, dividido entre os anos 2012, 2013 e 2014. Os recursos referentes ao
ano de 2014, foram empenhados nesse mesmo exercício. Contudo ficaram como restos a pagar
para 2015, onerando o orçamento disponível para este ano em R$12.245.000,00. Em 2015
também foi realizada uma oficina para avaliação dos resultados da ANDI. O detalhamento desta
ação consta no Relatório de Gestão 2011-2014 da Coordenação Geral de Alimentação e
Nutrição48.
A Andi teve início em 2012 e foi finalizada em 2015, ano no qual foi realizado o
monitoramento final da agenda e realizada a apresentação no Encontro Nacional com as
Referências Estaduais de Alimentação e Nutrição. Os principais resultados de monitoramento
foram:


Aumento da cobertura do acompanhamento do estado nutricional em todos os estados
participantes;



Aumento da média de cobertura com relação ao acompanhamento das
condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família;



Aumento da média de cobertura do Programa de Nacional Suplementação de Vitamina
A;



Redução da prevalência de desnutrição em crianças menores de cinco anos nos
municípios que aderiram à Andi:
o

Considerando o índice peso para idade, em 2011 tal prevalência era de 14,14%,
passando para 10,94%, 8,78% e 8,06% em 2012, 2013 e 2014, respectivamente.

o

De 2011 a 2013, portanto, houve, redução de 37,9% dos casos de déficit de
peso/idade em crianças menores de cinco anos de idade registrados no Sisvan.

o

Considerando todo o período, de 2011 a 2014, foi observada uma redução de
43% na prevalência de déficit ponderal em crianças menores de cinco anos.

Apesar dos avanços da Agenda, destacando-se o apoio mais próximo aos municípios,
especialmente aqueles de maior vulnerabilidade, a qualificação da Agenda da Saúde da Criança
e a articulação intersetorial, ainda são muitos os desafios no controle da desnutrição em tais
municípios, dentre eles:


A dificuldade, por parte dos profissionais e gestores da Atenção Básica, no
âmbito da investigação de casos de desnutrição e atraso no desenvolvimento
infantil;



Elevada rotatividade de profissionais;



Dificuldade de execução de recursos financeiros pelos municípios



Dificuldade no registro de dados nos sistemas de informação, a exemplo do

48
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Sisvan, Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família e do sistema de
monitoramento da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.

Em 2018, o debate acerca da atenção nutricional às crianças com desnutrição voltou a
ser intensificado a partir das análises das taxas de mortalidade infantil, quando se observou que
- apesar da redução do número absoluto de óbitos infantis - as taxas de mortalidade infantil,
mortalidade neonatal precoce e neonatal tiveram aumento entre 2015 e 2016, depois de
sucessivas tendências de decréscimo. Associado a isso, ainda se observou aumento da
mortalidade por desnutrição.
Em face dessas evidências, em 2018, foi realizada a Oficina Tripartite sobre Mortalidade
Materna e Infantil, nos dias 28 e 29 de agosto de 2018, em Brasília/DF. Desde então, a CGAN
vem acompanhando reuniões que envolvem diversas áreas do MS, com destaque para DAB,
DAPES e SVS, em conjunto com Conasems e Conass, para a construção do Plano de Ação
Tripartite para o Enfrentamento da Mortalidade Infantil.
Principais desafios para a próxima gestão


Apoiar estados e municípios para que intensifiquem ações de organização da atenção
nutricional, com ênfase na promoção da alimentação adequada e saudável e na
prevenção de doenças e outras intercorrências e agravos nutricionais;



Incentivar que as equipes de saúde priorizem o acompanhamento de saúde de pessoas
em situação de vulnerabilidade social, como as famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família e povos e comunidades tradicionais;



Promover que as Redes de Atenção à Saúde sejam implementadas;



Promover a articulação intersetorial, especialmente na identificação e manejo de casos
de desnutrição.

7.6 Necessidades Alimentares Especiais
Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV)
Em 2014, a CGAN apresentou à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do
SUS (Conitec) a proposta de Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Alergia à
Proteína do Leite de Vaca (APLV). Esse protocolo foi elaborado por um grupo de trabalho
composto por especialistas em alergia alimentar da Associação Brasileira de Alergia e
Imunopatologia (ASBAI), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade Brasileira de
Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE), CONASS, Conasems e ANVISA, além de técnicos de
diversas áreas técnicas do Ministério da Saúde. Na 28ª reunião da Conitec, realizada no dia 3 de
setembro de 2014, o protocolo foi apresentado em plenária e os membros deliberaram pela
recomendação inicial favorável à proposta de PCDT e de incorporação das fórmulas nutricionais
para APLV. O PCDT foi posto em consulta pública, entre setembro e outubro de 2014.49
Paralelamente a essa etapa, estava pendente a negociação no âmbito da Comissão
49

O relatório pode ser consultado no site da Conitec.
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Intergestores Tripartite – CIT, sobre a responsabilização para o financiamento e a logística de
dispensação das fórmulas nutricionais para APLV, previstas no âmbito daquele protocolo. Foram
feitas discussões, no âmbito do Ministério da Saúde. A proposta inicialmente pactuada foi
discutida em GT conjunto entre a Assistência Farmacêutica e Atenção à Saúde da CIT, momento
em que foram questionados outros pontos relevantes que deveriam ser pactuados
internamente no Ministério da Saúde, como a definição do lócus ideal para a gestão das
fórmulas nutricionais.
Tendo em vista a indefinição da questão apresenta acima - e como a demanda feita pela
CGAN junto à Conitec já estava impactando em 746 dias de atraso em relação ao prazo legal de
apreciação – e, até aquele momento, a forma de financiamento das fórmulas nutricionais para
APLV não fora pactuada junto à CIT, a Conitec orientou que esta Coordenação-Geral solicitasse
o encerramento da demanda do PCDT. Assim, em 2015, o encerramento foi solicitado por meio
do Memorando nº119/2015-CGAN/DAB/SAS/MS.
Apesar dessa solicitação, a publicação do PCDT se manteve na pauta da CGAN. Contudo,
ainda em 2015, o governo federal passou por importante contingenciamento orçamentário, o
que impactou negativamente a disponibilidade de recursos previstos para atender a futuras
demandas de dispensação de fórmulas infantis específicas para portadores de APLV. Nesse
sentido, fez-se necessário suspender os processos e discussões junto à CIT sobre essa temática
pauta.
Em 2016, retomaram-se as discussões internas no Ministério da Saúde para efetivar a
publicação do PCDT e a incorporação de fórmulas nutricionais o mais breve possível. Contudo,
em face da alteração de gestores decorrente da mudança de gestão nesse Ministério em 2016,
em fevereiro de 2017 fez-se necessário retomar o diálogo da CGAN junto à CIT e à Secretaria
Nacional de Ciência e Tecnologia visando resgatar todo o processo para definir o financiamento
e a logística de dispensação das fórmulas.
Paralelamente às discussões, em março de 2017, a CGAN encaminhou documento com
a solicitação para a reabertura do processo de publicação do PCDT junto à Conitec (Nota Técnica
nº 41/2017-CGAN/DAB/SAS/MS) e foi encaminhada a solicitação via Gabinete da SAS para a
SCTIE por meio do processo SEI 25000.030201/2017-19.
A CGAN participou de reunião do Grupo Técnico de Assistência Farmacêutica e de
Atenção à Saúde na CIT, momento em que se discutiu a proposta de financiamento das fórmulas
nutricionais. Foram então propostas formas de financiamento que exigiram o retorno do debate
na Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) para pactuação interna.
Foram feitas discussões junto ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de
Sistemas (DRAC) e ao Gabinete da SAS, decidindo-se que a proposta mais factível para
dispensação e financiamento seria por procedimento via Boletim de Produção Ambulatorial
Individualizado (BPA I), com recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC).
Assim, a CGAN, com apoio da Assessoria do Gabinete da SAS, apresentou essa proposta na
reunião GT conjunto de Atenção e de Ciência e Tecnologia da CIT no dia 1º de setembro de 2017.
Contudo, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) manifestaram preocupação sobre o custo dessa
incorporação. Assim, propuseram levantar o montante de recursos gastos atualmente pelos
estados e municípios com as fórmulas nutricionais especiais para APLV. Como encaminhamento
dessa reunião, o Conass e o Conasems realizaram levantamento sobre o quantitativo de
fórmulas dispensadas e o respectivo orçamento gasto com vistas a apresentar os resultados na
próxima reunião do GT conjunto de Ciência e Tecnologia e Atenção à Saúde, em 06 de outubro.
Os valores obtidos nesse levantamento estão descritos no Quadro 13 abaixo. Esse
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levantamento incluiu o DF e os estados de ES, MS, SE, SP e, ainda, os municípios de Uruana (GO),
Sete Lagoas (MG), Blumenau e Florianópolis (SC), Aracaju (SE), Curitiba (PR), Belém (PA).

Quadro 13 - Valores médios de aquisição de fórmulas nutricionais especiais para APVL,
segundo consulta encaminhada pelo Conass e Conasems
Hidrolisado protéico
Aminoácidos
Fórmula à base de soja

Média Municípios (R$)
86,14
160,27
29,41

Média Estados (R$)
67,65
110,24
18,11

Fonte: Conass e Conasems.

Na reunião do GT conjunto de Ciência e Tecnologia e Atenção à Saúde da CIT do dia 27
de outubro, apresentou-se o custo estimado das fórmulas nutricionais dos municípios e a
Conitec apresentou a estimativa do impacto orçamentário com a incorporação das fórmulas
nutricionais especiais pelo SUS. O GT se manifestou favorável à incorporação das fórmulas
nutricionais especiais e à proposta de PCDT. Em seguimento à reunião, a CGAN solicitou junto à
Conitec que o tema fosse pautado na próxima reunião ordinária.
Na 61ª Reunião da Conitec, ocorrida no dia 08 de novembro, o plenário da Comissão se
manifestou favorável à incorporação das fórmulas nutricionais especiais pelo SUS e à proposta
de PCDT para APLV. Após essa etapa, a Conitec realizou a Consulta Pública nº 63 sobre a
incorporação das fórmulas nutricionais para APLV (29 de novembro e 18 de dezembro de 2017)
e a Consulta Pública nº 68 sobre o PCDT (21 de dezembro de 2017 e 19 de janeiro de 2018).
Os resultados das Consultas Públicas nº 63 e 68 foram apresentados na 63ª, 64ª e 65ª ª
Reunião da Conitec e o plenário se manteve favorável à incorporação das fórmulas nutricionais
para APLV.
Na 65ª reunião do plenário da Conitec, em abril de 2018, o tema voltou à pauta e a CGAN
apresentou informações adicionais sobre o impacto econômico para o SUS das fórmulas infantis
para APLV, tendo em vista alteração no quantitativo dos insumos previstos por criança, após
contribuições na Consulta Pública nº 68. Devido a essa alteração, representantes do plenário
solicitaram que o tema retornasse para discussão no Grupo Técnico de Assistência Farmacêutica
e de Atenção à Saúde na Comissão Intergestores Tripartite antes da deliberação final pelo
plenário da Conitec.
Finalmente, no dia 23 de novembro de 2018, foi publicada a Portaria nº 67, que torna
pública a decisão de incorporar as fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína
extensamente hidrolisada com ou sem lactose e à base de aminoácidos livres para crianças de 0
a 24 meses diagnosticadas com APLV no âmbito do SUS. Conforme determina o art. 25 do
Decreto 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.
Para tornar efetiva a dispensação das fórmulas incorporadas pela Portaria nº 67, é
imprescindível a publicação do PCDT de APLV. Para que a Conitec possa efetivar a referida
publicação se faz necessária ainda a pactuação na CIT sobre a forma de financiamento das
fórmulas nutricionais.



Agravo Cerebral Precoce (ACP)
Devido ao grande número de ações judiciais e à necessidade de organização nos serviços
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da rede de atenção à saúde do SUS, formação dos profissionais de saúde sobre o diagnóstico,
tratamento e adequada prescrição e utilização de fórmulas nutricionais, medicamentos e
insumos, verificou-se a necessidade da elaboração do Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica
sobre Agravo Cerebral Precoce (ACP) para preservar ou melhorar o estado nutricional de
crianças com esses agravos.
No caso de crianças portadoras de ACP, é fundamental a manutenção do estado
nutricional para o desenvolvimento da criança, já que a condição, por si só, já ocasiona atraso
do desenvolvimento neuropsicomotor.
Essas crianças necessitam de uma maior intervenção para manutenção do estado
nutricional que, na maioria dos casos, deve ser garantido por meio do uso de fórmulas
alimentares destinadas à nutrição enteral. As dificuldades em ingerir alimentos sólidos são
bastante relatadas, pois essas crianças apresentam movimentos orais involuntários. Além disso,
o acúmulo de alimento possibilita a aspiração e consequentes complicações infecciosas de vias
respiratórias.
Em agosto de 2018, a CGAN participou de uma reunião que teve como objetivo validar
o Guia Atenção Integral à Saúde da Criança, no Contexto da Síndrome da Zika Congênita,
elaborado pela Opas, no âmbito das especialidades de Neurologia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Ortopedia e Gastroenterologia. Apesar de todos os esforços e por haver
diversas áreas envolvidas neste processo, o referido documento ainda está em processo de
validação.
A CGAN e a Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno
participaram de reunião, ocorrida em Pernambuco, com presença de especialistas do Hospital
das Clínicas de Pernambuco e do IMIP, a fim de iniciar os trabalhos para elaboração de um
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de ACP.
Nesse evento, discutiu-se a necessidade de inserção das crianças com Zika congênita no
PCDT em razão da demanda do Ministério Público de Pernambuco e necessidade de fortalecer
a estratégia de acompanhamento das crianças.
A equipe do HC/UFPE foi convidada - e concordou - a contribuir na construção do
protocolo, em consonância com a Portaria SAS nº 375, de 10 de novembro de 2009, e com entre
outros materiais que sejam pertinentes, considerando a expertise da equipe e qualidade do
material elaborado sobre gastropediatria voltada a crianças com Zika, elaborado em parceria
entre o MS e a Opas.
Foi consenso que, inicialmente, serão trabalhadas as seguintes patologias: paralisia
cerebral, distrofia muscular e infecções congênitas que cursam com disfagia, em crianças e
adolescentes.
A Conitec já foi informada sobre o início dos trabalhos e acompanhará e orientará os
processos para elaboração do PCDT. A produção do material está em andamento.



Judicialização de Fórmulas Alimentares

Nos últimos anos houve um aumento expressivo no número de processos judiciais que
pleiteavam fórmulas alimentares especiais para diversos fins, conforme se observa na Tabela
31. Quando o requerente recebe uma negativa de fornecimento do estado ou do munícipio,
move-se uma ação judicial responsabilizando também a União pelo não fornecimento da
fórmula requerida. Nesses casos, quando enviado pela Consultoria Jurídica do Ministério da
Saúde, a CGAN deve responder, de forma técnica, se o SUS fornece ou não o produto pleiteado,
RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

se consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e, quando não, como o requerente
deve proceder.
Conforme os dados apresentados em 2018, torna-se iminente a necessidade de retomar
as discussões, em 2019, para o desenvolvimento do PCDT para Agravos Cerebrais Precoce (ACP),
tendo em vista que este agravo está presente na maioria dos processos judiciais. Além disso,
torna-se urgente também a definição do financiamento das fórmulas nutricionais que atendam
o PDCT de APLV, já que o número de processos judiciais referentes a este agravo ainda são parte
significativa das demandas judiciais.

Tabela 31– Número e temas dos processos para fornecimento de fórmulas alimentares
especiais pela União, no período de 2015 a 2018
Doença/Agravo

2015

2016

2017*

2018

N

%

N

%

N

%

N

%

30

17,3

34

20,4

16

16,2

64

18,6

54

31,2

46

27,5

34

34,3

100

29,1

27

15,6

19

11,4

7

7,1

44

12,8

8

4,6

4

2,4

2

2,0

9

2,6

14

8,1

11

6,6

8

8,1

29

8,4

Síndromes

7

4,0

6

3,6

4

4,0

8

2,3

Insuficiência Renal Crônica

3

1,7

2

1,2

2

2,0

5

1,5

Outras

30

17,3

45

26,9

26

26,3

84

24,4

Total

173

100,0

167

100,0

99

100,0

344

100,0

Alergias/intolerâncias
alimentares
Neurológicas
Neoplasias
Erros Inatos do
Metabolismo
Gastrointestinais

* Dados parciais



Doença Celíaca

O reconhecimento e o entendimento dos sintomas da doença celíaca são fundamentais
para o cuidado dos celíacos, especialmente para que levem uma vida normal e saudável. Além
disso, considera-se relevante promover ações para o fortalecimento da atenção nutricional às
pessoas com essa doença, de forma alinhada às diretrizes da PNAN.
No dia 7 de dezembro de 2016, a CGAN participou do Seminário “A Criação de Políticas
Públicas Voltadas à Doença Celíaca e aos Celíacos”, na Câmara dos Deputados. Na oportunidade,
foi apresentada como a PNAN inclui os cuidados às necessidades alimentares especiais no
contexto da organização da atenção nutricional do SUS.
Com intuito de ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde, equipes e gestores de
atenção básica sobre o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Celíaca, a CGAN
elaborou um plano de comunicação em 2017 para divulgação do documento, implantado da
seguinte forma:


Retomadas as principais peças de comunicação sobre doença celíaca realizadas nas
redes sociais pela Assessoria de Comunicação deste Ministério e divulgadas no
informativo semanal da CGAN Segundeira;
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Elaborado um resumo sobre os aspectos técnicos do PCDT, junto à Fenacelbra, e
divulgado na lista de correio eletrônico disponível na CGAN com mais de 50 mil
endereços;



Realizada, no dia 30 de novembro, videoconferência com as Referências Estaduais de
Alimentação e Nutrição, com participação da Fenacelbra, para estimular a divulgação
do PCDT nas reuniões que realizam com seus municípios;



Encaminhada solicitação ao Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) da
Secretaria de Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde (SGETS) de elaboração e
disponibilização de um curso EaD para profissionais da Atenção Básica sobre PCDT sobre
doença celíaca.

Como desdobramento desse plano, em 2018, a SGTES deu início à parceria com o Núcleo
do Telessaúde de Goiás para elaboração do curso. Até dezembro deste ano, a equipe da CGAN
fez a avaliação da primeira versão do curso.
Em articulação com a agenda legislativa neste tema, foram feitos pareceres junto aos
seguintes projetos de Lei:


PL Nº 1.110 DE 2015, que “Altera a Lei nº 10.674 de maio de 2003 a qual obriga que os
produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como
medida preventiva e de controle da doença celíaca. ”



PL Nº 464 DE 2013, que “Institui o "Dia Nacional do Celíaco"

Principais desafios para a próxima gestão em relação às necessidades alimentares especiais:


Pactuação na CIT sobre a forma de financiamento das fórmulas nutricionais, que atendam
ao PCDT de APLV;



Desenvolvimento e finalização do PCDT para Agravos Cerebrais Precoce (ACP) para
neuropatias priorizadas: paralisia cerebral, distrofia muscular e infecções congênitas que
cursam com disfagia, em crianças e adolescentes.

7.7 Orientação Alimentar para o Cuidado da Pessoa com Fatores de Risco
Cardiovasculares no Contexto da Atenção Básica
Considerando que as doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas
de mortes no Brasil e no mundo, e estão entre os principais desafios problemas do Sistema Único
de Saúde (SUS), investir na promoção de saúde e na prevenção de doenças é uma estratégia
importante para a diminuição da incidência de eventos cardiovasculares, especialmente quando
se trata da Atenção Básica.
Com esse intuito, foi estabelecida a parceria da CGAN com o Hospital do Coração – HCor,
por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
(Proadi-SUS), denominada Projeto “Manuais de Orientação Alimentar para o cuidado da pessoa
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com fatores de riscos cardiovasculares no contexto da Atenção Básica”, tem como objetivo
principal oferecer subsídios aos profissionais de saúde da Atenção Básica para a orientação
alimentar/manejo dietético de indivíduos com fatores de risco cardiovasculares, por meio da
adaptação do Programa Alimentar Brasileiro Cardioprotetor (DICA Br) para a realidade da
Atenção Básica.
O Proadi-SUS vem contribuindo para o SUS por meio do desenvolvimento, incorporação
e transferência de novas tecnologias e experiências em gestão, gerando novos conhecimentos
e práticas, a partir de parceria entre as entidades de saúde de reconhecida excelência e os
gestores do SUS. A parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e as entidades de saúde portadoras
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS-SAÚDE) e de
Reconhecida Excelência é regulamentada pela Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de
2009.
O HCor, de São Paulo, é referência nacional e internacional em cardiologia e em outras
especialidades e, por isso, é reconhecido pelo Ministério da Saúde como um dos seis hospitais
de excelência do Brasil que compõem o convênio com o Proadi-SUS, o que possibilita o
compartilhamento de sua qualificação técnica, capacidade de gerar conhecimento e seu modelo
de gestão com o sistema público de saúde, estendendo para toda a sociedade os benefícios
gerados por uma instituição reconhecida como referência médica e hospitalar.
Esse Projeto tem execução prevista de três anos, tendo sido iniciado apenas em julho
de 2016, envolvendo um montante de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais),
conforme Termo de Ajuste nº 03/2014, publicado no DOU nº 165, de 26 de agosto de 2016.
Nesse ano, foi iniciada a organização do estudo de exequibilidade do DICA Br na AB, a elaboração
dos manuais e a realização do planejamento e levantamento de requisitos para
desenvolvimento de aplicativo.50 Os produtos pactuados no Plano de Trabalho, foram:








Adaptar o Programa Dica Br para indivíduos com fatores de risco cardiovasculares;
Avaliar a exequibilidade do Programa Dica Br adaptado para indivíduos com fatores de
risco cardiovasculares – Programa COMPASSO;
Elaborar e validar manual de cunho prático para a orientação alimentar de indivíduos
com fatores de risco cardiovasculares, direcionado para a equipe multiprofissional da
atenção básica;
Elaborar e validar manual de cunho prático para a orientação alimentar de indivíduos
com fatores de risco cardiovasculares, direcionado para nutricionistas da atenção
básica;
Impressão e distribuição dos manuais para as Unidades Básicas de Saúde.

No período decorrido entre 2017 e 2018, forma realizadas as seguintes atividades:



Realização de estudo com 119 indivíduos no âmbito do HCor para avaliar a
exequibilidade do DICA Br na AB e impacto nos fatores de risco para DCV;
Elaboração de manual de orientação alimentar para ser usado pela equipe

50

Desenvolvimento de aplicativos suspenso em função das Portarias SE nº 665/2016. A Portaria suspende
temporariamente, no âmbito do Ministério da Saúde, o desenvolvimento de novos sistemas informatizados. Com a
medida, foi necessário suprimir o produto no Plano de Trabalho
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multiprofissional da Atenção Básica, organizados em duas partes de conteúdo
específicos (um para nutricionistas e outro para a equipe multiprofissional).
Realização de oficinas de validação do material com nutricionistas e outra com
profissionais de nível superior da AB (total de 50 participantes);
Impressão e distribuição de material produzido pelo Projeto: 20.000 manuais e 80.000
folders para pacientes.

Em 2018, o projeto do triênio 2015-2017 foi finalizado e, com vistas a continuidade do
Projeto, e efetuou-se a sua renovação para o triênio 2018-2020, com valor aprovado de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), estabelecendo-se novos objetivos:




Conformar uma rede de atenção nutricional composta por serviços de saúde da atenção
especializada;
Avaliar a implementação do material “Alimentação Cardioprotetora: manual de
orientações para profissionais de saúde da Atenção Básica”;
Apoiar os profissionais de saúde da Atenção Básica e especializada na atenção
nutricional de usuários com fatores de risco cardiovascular, por meio da iniciativa
telessaúde.

Principais desafios para a próxima gestão








Organização de uma rede de atenção nutricional, aproximando os profissionais da
atenção especializada da agenda da CGAN;
Disponibilização aos profissionais da atenção básica de uma ferramenta de apoio à
tomada de decisão clínica na atenção aos indivíduos que já tiveram evento
cardiovascular, por meio do Telessaúde;
Realização das oficinas para conformação da rede de atenção nutricional. Em 2018, em
função do período eleitoral, estas oficinas não foram realizadas e foram postergadas
para 2019;
Realização de oficina com especialistas para levantamento das barreiras de
implementação do material, etapa constante do segundo objetivo do projeto.
Realização de oficina com especialistas para levantamento das barreiras de
implementação do material, etapa constante do segundo objetivo do projeto.

7.8 Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
A CGAN teve participação no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das
Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022, sob coordenação da SVS e
responde por algumas questões nele previstas.
Além disso, diferentes ações contempladas na agenda de promoção da alimentação
adequada e saudável, da promoção da saúde e Academia da Saúde, e ainda, da agenda de
controle da obesidade e da linha de cuidado do sobrepeso e da obesidade estão relacionadas
com a qualidade da atenção a DCNT.
Em 2018, a CGAN elaborou o diagnóstico da atenção ao diabetes e à hipertensão na
atenção básica brasileira, destacando questões críticas e também propostas para superação dos
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desafios da assistência.
O desafio da gestão federal é articular, junto com o GAB SAS, todas as áreas do
Ministério da Saúde envolvidas e pactuar estratégias para garantir resolutividade da atenção a
DCNT.

Linha de Cuidado do Sobrepeso e da Obesidade (LCSO) na Rede de Atenção à Saúde (RAS) às
Pessoas Com Doenças Crônicas
Diante do cenário epidemiológico, apontado no capítulo 2, a estratégia de construção
de linha de cuidado de sobrepeso e obesidade (LCSO) visa estabelecer um pacto entre os
diversos atores dos pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS), definindo fluxos de
referência e contrarreferência para assistir o usuário com excesso de peso e obesidade no SUS
e organizar os serviços e as ações que devem ser desenvolvidos nos diferentes pontos de
atenção de uma rede (atenção básica, média e alta complexidade) e nos sistemas de apoio.
As Portarias GM/MS nº 425 e nº 424, ambas de 19 de março de 2013, preveem que as
Secretarias Estaduais de Saúde (SES) pactuem planos regionais para organização da LCSO,
estabelecendo em conjunto com seus respectivos municípios, os fluxos e mecanismos de
referência e contrarreferência, definindo as especificidades da assistência ao indivíduo com
obesidade e a distribuição dos serviços habilitados, conforme a necessidade da população e a
disponibilidade orçamentária.
Normativas mais recentes orientam que estados e municípios devem se articular para
organizar suas linhas de cuidado nas RAS, descrevendo suas ações entre as unidades de atenção
de uma região contendo fluxos de encaminhamentos, existência de transporte específico,
capacidade instalada, infraestrutura física e de equipes de saúde, assistência farmacêutica,
logística, regulação municipal e estadual, descrição do acolhimento e condução dos usuários
pelas possíveis vias de diagnóstico e tratamento dentro da RAS.
Contudo, estados e municípios relatam dificuldades na implantação das LCSO, tais
como:


Falta de recursos materiais e humanos;



A ausência de comunicação entre os programas;



A dificuldade de estabelecimento de fluxos e contra fluxos entre os serviços dos
diferentes pontos de atenção;



Inexistência ou fraca relação entre os diversos gestores, serviços de saúde e
profissionais de saúde.

No PPA 2016-2019, essa agenda foi prevista, como iniciativa, no Objetivo OE 02 - 2015
– 1120: “Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase
na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial,
Rede de Cuidados à pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), definindo a LCSO como prioritária”: Iniciativa - I14
- 05SB - Implantação das Linhas de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade em pelo menos 70% dos
estados e Distrito Federal.
No âmbito do Ministério da Saúde, o processo de acompanhamento e avaliação das
Linhas de Cuidado é realizado por meio da articulação e envolvimento das seguintes áreas
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técnicas: Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade (CGMAC) e Coordenação-Geral de
Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas (CGAPDC), ambas do Departamento de Atenção
Especializada e Temática (DAET)51; e Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do
Departamento de Atenção Básica, ambas coordenações pertencentes à Secretaria de Atenção à
Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS).
Os recursos orçamentários, de que trata a Portaria GM/MS nº 425/2013, correm por
conta do orçamento da Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta
Complexidade. Dessa forma, não há orçamento específico para a implantação das linhas de
cuidado e impacto orçamentário para a CGAN/DAB/SAS/MS.
Em dezembro de 2018, 20 estados (74,1%) tinham, pelo menos, uma Linha de Cuidado
de Sobrepeso e Obesidade em implantação, o que indica atingimento da meta estabelecida no
PPA 2016-2019
Os 7 estados (25,9%) que não possuem linha de cuidado em implantação são: Alagoas,
Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Destaque-se que o alcance da meta
pode ser resultado de mudanças nos normativos relativos a aprovação da LCSO. A Portaria
GM/MS nº 62/2017 desvinculou a obrigatoriedade de aprovação da linha pelo Ministério da
Saúde, antes prevista na Portaria GM/MS nº 425/2013. Isso impossibilitou que o MS monitore
as linhas efetivamente implantadas; as informações são obtidas apenas por meio de
informações dadas pelos gestores estaduais.
Para alcance desses resultados, várias atividades vêm sendo desenvolvidas ao longo do
quadriênio, com destaque para as listadas a seguir:

2015


Reuniões técnicas, envolvendo representantes das três áreas técnicas do Ministério da
Saúde (CGAN, CGMAC, CGAPDC) para discussão e acompanhamento da construção das
linhas de cuidado pelos estados e municípios:



Planejamento de estratégias de apoio aos estados para organização e efetiva
implantação da LC;



Análise das dificuldades de publicação das linhas aprovadas em função do recurso
financeiro;



Ações para mobilização dos estados e para fortalecimento do processo de implantação
das LC, a partir de uma matriz diagnóstica elaborada (Quadro 14) pela CGAN, com apoio
de informações fornecidas pela CGMAC e CGAPDC. Isso orientou as prioridades de ação:



Videoconferência com os estados que possuem apresentaram pendências;



Visitas técnicas aos estados que não haviam enviado LC enviaram e possuem hospital
habilitado;



Articulação com estados que não possuíam hospital habilitado e apresentam alta
prevalência de obesidade mórbida.



Estratégias de articulação com o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de

51

Houve mudança na organização do DAET e, atualmente, a sigla CGMAC mudou para CGAE (Coordenação-Geral de
Atenção Especializada) e a CGAPDC foi incorporada à CGAE.
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Sistemas - DRAC/SAS/MS;


Proposição de um curso EAD sobre o processo de construção das LC para apoiar gestores
e profissionais de saúde,

Quadro 14 - Matriz Diagnóstica para orientar a organização das ações de apoio às LCSO
Estratégia

Criar espaço na
“comunidade de
práticas” sobre a
organização do
cuidado de
pessoas com
obesidade
Realizar contato
com profissionais
e gestores
envolvidos na
construção e
implantação das
LC

Objetivos a serem
alcançados

Ações para alcançar
esses objetivos

Cronograma
(a definir)

Para estados com linhas de cuidado aprovadas
Melhoria da
organização do
Reunião com
cuidado de pessoas
CGAT/DAB/SAS/MS
com obesidade e
Realizar contato por
envolvimento de
e-mail e por
1º semestre
profissionais dos
telefone com o
pontos de atenção
grupo condutor das
com linhas
linhas aprovadas
aprovadas (AC,
MA, MG e SP)
Acompanhamento
e fortalecimento
do processo de
implantação das LC

Realizar contato por
e-mail e por
telefone com os 2
ou 3 estados com
LC aprovadas

1º semestre

Para estados com linhas de cuidado enviadas e com pendências
Identificar grupos
condutores
estabelecidos
Maior aproximação
Realizar contato por
Realizar
com o processo de
e-mail e por
videoconferências
organização das
telefone com
com as referências linhas e apoio aos
referências de
1º semestre
dos estados
estados para
alimentação e
organização e
nutrição
efetiva
Realizar contato por
implantação da LC
e-mail e por
telefone com os
grupos condutores
Para estados com hospitais habilitados e sem LC
Identificar natureza
jurídica dos
hospitais
Aproximação com
habilitados
Realizar
estados e
Realizar contato por
levantamento e
1º e 2º
diagnóstico da
e-mail e por
diagnóstico da
semestres
situação em cada
telefone com
situação
local
gestores das
secretarias de
saúde e dos
hospitais
Realizar reuniões
Apoio à elaboração Realizar contato por
2º semestre
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Responsáveis
(a definir)

CGAN

CGAN
CGMAC
CGAPDC

CGAN
CGMAC
CGAPDC

CGAN
CGMAC
CGAPDC

CGAN

in loco com
gestores
envolvidos na
organização das LC

de linhas de
cuidado

e-mail e por
CGMAC
telefone com
CGAPDC
gestores das
secretarias de
saúde e dos
hospitais
Planejar reuniões
nos estados e
regiões
Para estados que não possuem hospital habilitado e apresentam alta prevalência de obesidade
mórbida
Identificar natureza
jurídica dos
hospitais
Aproximação com
habilitados
Realizar
estados e
Realizar contato por
CGAN
levantamento e
1º e 2º
diagnóstico da
e-mail e por
CGMAC
diagnóstico da
semestres
situação em cada
telefone com
CGAPDC
situação
local
gestores das
secretarias de
saúde e dos
hospitais
Para todos
Melhoria da
Mobilizar
Realizar contato
organização do
equipamento de
com núcleos de
cuidado de pessoas
Telessaúdes do
Telessaúde
1º e 2º
com obesidade e
CGAN
país para
Planejar atividades
semestres
envolvimento de
discussão sobre a
de educação
profissionais dos
organização das LC
permanente
pontos de atenção
Disponibilização de
evidências
científicas
Buscar evidências
relevantes para o
Pesquisar no site
CGAN
sobre manejo da
cuidado em
saúde em
2º semestre
CGMAC
obesidade – best
obesidade,
evidências
CGAPDC
pratices
incluindo a
experiência de
outros países.
Divulgar curso na
Apoio ao
“comunidade de
desenvolvimento
práticas”
Divulgar curso EAD
de ações de
Enviar divulgação
na plataforma
educação em
por e-mail para
RedeNutri sobre o
1º semestre
CGAN
saúde e divulgação
referências de
conteúdo do guia
dos materiais nos
alimentação e
alimentar
estados e
nutrição e gestores
municípios
das secretarias de
saúde de estado
Divulgar o Guia
Apoio ao
Realizar contato por
Alimentar para a
desenvolvimento
e-mail e por
População
de ações de
telefone conselho
Brasileira e o
educação em
federal de nutrição
1º semestre
CGAN
Caderno de
saúde e divulgação
e sociedade
Atenção Básica
dos materiais nos
brasileira de
(CAB) nº 38 estados e
medicina da família
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estratégias para
cuidado da pessoa
com doença
crônica obesidade

municípios

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS; CGMAC e CGAPDC/DAET, 2015.

2016


Realização de reunião de planejamento com as Coordenações de Média e Alta
Complexidade (CGMAC) e Doenças Crônicas Não Transmissíveis do MS, para discussão
de estratégias de apoio à implantação das LCSO nos estados e territórios;



Realização de videoconferências para apoiar os estados na construção de linhas de
cuidado, com participação da CGAPDC e CGMAC (ES, MS, BA);



Participação da CGAN na XV Jornada de Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva do
RJ, abordando sobre a Construção Regional das LCSO;



Participação no CONARES para discussão da LCSO. Esse evento contou com a
apresentação da experiência do município de Curitiba sobre a organização do cuidado
para pacientes com sobrepeso e obesidade na rede de atenção à saúde e troca de
experiência entre os gestores presentes.



Realização de reunião com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da
Síndrome Metabólica - ABESO, objetivando conhecer as ações por ela desenvolvidas, e
apresentar as ações desenvolvidas pelo Governo Federal, relacionadas à agenda de
enfrentamento da obesidade. Participaram dessa reunião a CGMAC e a CGAPDC;



Discussão sobre implantação das LCSO com referências Estaduais e Municipais de
Alimentação e Nutrição no XIV Encontro Nacional de Alimentação e Nutrição;

2017


Publicação da Portaria GM/MS nº 62, de 6 de janeiro de 2017, dois normativos
anteriores52. Essa nova Portaria (Port. nº 62/2017)53 restabelece regulamento técnico,
normas e critérios para a Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade
- SAS/MS e desvincula da habilitação hospitalar a obrigatoriedade de aprovação da LC.



Publicação da Portaria Conitec nº 5 de 3/1/2017, incorporando o procedimento de
cirurgia bariátrica por videolaparoscopia no SUS;



Publicação da Portaria GM/MS nº 482, de 6/3/2017, que inclui o procedimento de
Cirurgia Bariátrica por Videolaparoscopia na Tabela de Procedimentos, Medicamentos
e OPM no SUS;



Realização de encontros técnicos com as secretarias de saúde para apoiar a construção

52

A Portaria nº 424/GM/MS, de 19 de março de 2013, que redefine as diretrizes para a organização da prevenção e
do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária na Rede de Atenção às Pessoas com
Doenças Crônicas e a Portaria nº 425/GM/MS, de 19 de março de 2013, que estabelece o regulamento técnico,
normas e critérios para a Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade
53 Portaria GM/MS nº 62/2017: “Art. 1º - Fica excluído o § 3º do art. 5º da Portaria nº 424/GM/MS e o § 2º do art. 5º
da Portaria nº 425/GM/MS, que passam a vigorar com nova redação.
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dos planos regionais de atenção à saúde, sendo a LCSO, prioritária nas Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNT) na RAS, e de acordo com as novas normativas publicadas;


Realização de videoconferências por meio do GT de atenção com vistas a impulsionar e
aprimorar a gestão dos programas em âmbito estadual e municipal de saúde;



Realização de visitas técnicas aos estados de MG, RS, PI MS e ES, com participação em
seminários e oficinas estaduais para acompanhamento da execução das linhas de
cuidado publicadas no ano anterior,



Apoio à coordenação de novas linhas de cuidado nas regiões de saúde.

2018
A Portaria GM/MS nº 62/2017, desvinculou a obrigatoriedade de aprovação da linha
pelo Ministério da Saúde, antes exigida como pré-requisito na habilitação dos hospitais pela
Portaria GM/MS nº 425/2013. Assim, a partir da nova norma, para o processo de
credenciamento/habilitação de Serviço de Assistência de Alta Complexidade à Obesidade, a
Secretaria Estadual de Saúde (SES) deve encaminhar resolução da Comissão Intergestores
Bipartite (CIB) aprovando a indicação do estabelecimento de saúde a ser credenciado, sem
prejuízo à responsabilidade dos Estados e Municípios de organizarem as LCSO para garantia do
cuidado integral54. Dessa forma, os Estados não mais encaminham processos de organização de
LCSO para aprovação do Ministério da Saúde, ficando a cargo das SES e SMS se organizarem para
a garantia do cuidado integral às pessoas com sobrepeso e obesidade. Essa mudança pode
explicar o rápido avanço no número de LCSO implantadas nos anos de 2017-2018, e informadas
ao MS por meio de relatos dos gestores estaduais.
Para não haver descontinuidade do acompanhamento das LCSO, em 2018, a CGAN
iniciou monitoramento da implantação das linhas junto aos estados, por meio de
videoconferências e e-mails e por realização de visitas. De acordo com informações obtidas
pelas referências estaduais das coordenações de alimentação e nutrição, são 20 UF (74,1%) têm
processos em fase de implantação de ao menos uma linha de cuidado. No conjunto, essas 20
Unidades federadas somam 42 LCSO em fase de implantação, no final de 2018. Essas
Informações são resumidas na Tabela 32.

Tabela 32 - Número de LCSO em implantação, por UF, em dezembro de 2018
UF

Número de LSCO em implantação
com aprovação do MS, Estados e
Municípios (com publicação de
portarias e publicação em Diário
Oficial da União - DOU)

AC
BA
CE
DF
ES

1

Número de LSCO em implantação com
aprovação, Estados e Municípios sem
publicação de portaria em DOU)
(pós Portaria 62/2017)

1
1
1
1

54

Conforme o Art. 4º da Portaria nº 62/2017: “Fica a cargo das Secretarias municipais, estaduais e distrital de Saúde
organizarem a Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade para garantir o cuidado integral ao indivíduo com
obesidade.”
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GO
MA
MS
MG
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RS
SC
SE
SP
TO
Total

1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
16
27

1
15

Fonte: CGAN/MS Obs.: Os setes estados que não possuem linha de cuidado em implantação são:
Alagoas, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará.

Principais desafios para a próxima gestão:


Aperfeiçoar o monitoramento da fila de espera por cirurgia bariátrica no SUS, a exemplo
do que está previsto na Portaria n. 1.294/2017 para cirurgias eletivas;



Monitorar o acesso à cirurgia bariátrica por meio dos resultados da produção
relacionadas às cirurgias baritátricas realizadas nos hospitais habilitados;



Monitorar a evolução da implantação das linhas de cuidado do sobrepeso e obesidade
nos estados, regiões de saúde e municípios.



Acompanhar a implementação das linhas de cuidado de sobrepeso e obesidade
aprovadas;



Fortalecer a organização das linhas de cuidado nos estados e regiões aonde não existem
linhas aprovadas;



Apoiar por meio de oficinas de trabalho e videoconferência os estados e municípios na
implementação das LC;



Apoiar a discussão acerca da inserção de polivitamínico/mineral para pacientes pós
bariátricos na RENAME/SUS;



Apoiar a elaboração de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o
tratamento cirúrgico da obesidade, tanto por via laparoscópica (fechada) quanto por via
laparotômica (aberta) e de acompanhamento no pré-cirurgia bariátrica;



Fomentar a elaboração de Protocolos Clínicos do paciente pós bariátrico no SUS;



Monitorar a habilitação de novos hospitais para a realização de cirurgias bariátricas e
composição dasLC;



Apoiar a discussão sobre os hospitais que solicitaram habilitação para realização de
cirurgia bariátrica e que ainda não foram aprovados.



Avaliar a incorporação dos materiais de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, na
Tabela de Procedimentos, Medicamentos - Órteses., Próteses e Medicamentos (OPM),
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do SUS.

Diagnóstico do manejo da obesidade na Atenção Básica
Em parceria com a UFMG, está em desenvolvimento o diagnóstico do manejo da
obesidade na atenção básica. Além do diagnóstico, a equipe fará proposta para aprimorar o
instrumento de entrevista aplicado às equipes de atenção básica e NASF-AB. A parceria foi
celebrada por meio de TED no valor de R$ 1.200.000,00 e uma Carta Acordo Opas, no valor de
R$ 300.000,00.
Também está em elaboração o “Livro instrutivo para manejo da obesidade por
abordagem coletiva”. Este material será disponibilizado por meio de curso, via Telessaúde, e
complementará o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) – Obesidade em termos
de orientações aos profissionais. O PCDT traz recomendações para abordagem individual
enquanto que a proposta do livro é orientar a abordagem coletiva da obesidade.

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) – Obesidade
Em parceria com a Conitec/MS, iniciou-se, em 2018, a elaboração de Protocolo Clínico
e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para orientar o tratamento de usuários adultos portadores de
obesidade atendidos na atenção básica e especializada do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta
ação conta também com a participação da Coordenação-Geral de Atenção Especializada (CGAE).
Em reunião ocorrida em agosto de 2018, para dar início ao processo, contou-se com a
participação de especialistas e de técnicos de diferentes áreas envolvidas na elaboração do
PCDT. O objetivo desse protocolo será dar suporte à qualificação da atenção a pessoas com
sobrepeso e obesidade, fundamentando-se nas evidências científicas atualmente disponíveis e
em consonância com políticas, programas e normativas do Ministério da Saúde. O público a que
se dirige são profissionais de saúde envolvidos na atenção à pessoa adulta com sobrepeso e
obesidade no âmbito da Atenção Básica e Atenção Especializada.
O PCDT incluirá recomendações para as seguintes abordagens no âmbito da atenção
integral aos indivíduos portadores de obesidade: 1. Terapia Dietética 2. Práticas corporais /
Atividade Física 3. Suporte psicológico 4. Terapias combinadas 5. Terapia Farmacológica 6.
Práticas Integrativas 7. Diagnóstico.
Nesse evento também se estabeleceu os critérios de elegibilidade dos sujeitos a serem
submetidos ao tratamento, quais sejam:


Adultos com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade (Índice de massa corporal - IMC
igual ou superior a 25 kg/m2) com e sem comorbidades (diabetes e hipertensão arterial),
que buscam atendimento no SUS;



Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, com período de realização da cirurgia ≥ 18
meses pós realização da cirurgia e com IMC igual ou superior a 25 kg/m2;



Pacientes adultos com idade igual ou superior a 18 anos.

E como critérios de exclusão foram definidos:


Pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, com período de realização da cirurgia
inferior a 18 meses;
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Pacientes com idade inferior a 18 anos.

A proposta inicial do protocolo foi submetida a uma consulta pública que recebeu mais
de 600 contribuições. A próxima etapa é a sistematização das evidências com base nos
elementos do escopo e nas perguntas de pesquisa abaixo descritas:




Tratamento não medicamentoso:
o

Qual a eficácia das dietas com restrição calórica entre 500-1000 calorias
na perda de peso dos pacientes com sobrepeso e obesidade?

o

Qual o efeito da restrição de caloria líquida na perda de peso corporal
em pacientes com sobrepeso e obesidade?

o

A substituição do açúcar pelo adoçante é eficaz na redução de peso?

o

O fracionamento da dieta é eficaz na perda de peso corporal?

o

A duração de 150 minutos semanais de exercício físico é eficaz na
redução de peso e no risco cardiovascular?

o

Qual a eficácia comparativa entre exercícios aeróbicos, resistidos e
combinados na perda de peso e no risco cardiovascular?

o

Qual o efeito da intensidade do exercício físico na perda de peso e no
risco cardiovascular?

o

Quais os efeitos das abordagens individual ou em grupo para a perda
de peso?

o

Qual o efeito da frequência do monitoramento do peso na perda de
peso?

o

Qual o efeito do suporte psicológico* na perda de peso? *Entrevista
motivacional e terapia cognitivo comportamental

Tratamento medicamentoso:
o

Qual a eficácia e segurança da sibutramina na perda de peso?

o

Qual a eficácia e segurança do Orlistate na perda de peso?

8.PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA E SAUDÁVEL
Segundo a PNAN55, a Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) é
compreendida “como um conjunto de estratégias que proporcionem aos indivíduos e
coletividades a realização de práticas alimentares apropriadas aos seus aspectos biológicos e

55

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
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socioculturais, bem como ao uso sustentável do meio ambiente”.
A implantação dessa diretriz da PNAN fundamenta-se nas dimensões de incentivo,
apoio, proteção e promoção da saúde e deve combinar iniciativas focadas em políticas públicas
saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde dos indivíduo e comunidades; o reforço da
ação comunitária; desenvolvimento de habilidades pessoais por meio de processos
participativos e permanentes e a reorientação dos serviços na perspectiva da promoção da
saúde.
Neste capítulo serão apresentadas as ações, iniciativas e estratégias da CGAN, no
quadriênio, para garantir e fortalecer a PAAS.

8.1 Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)
A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), instituída pela Portaria nº 1.920, de 5
de setembro de 2013, é uma ação que visa ao fortalecimento das ações de promoção, proteção
e apoio ao aleitamento materno e a alimentação complementar saudável para crianças menores
de dois anos de idade, aprimorando as competências e habilidades dos profissionais de saúde
da atenção básica.
Trata-se de uma iniciativa incluída no PPA 2016-2019 (I09 - Implantação da Estratégia
Nacional de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar no Sistema Único
de Saúde em mais 2.000 unidades básicas de saúde).
A Estratégia tem como objetivos:
●

Qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação
complementar saudável para crianças menores de dois anos de idade; e,

●

Aprimorar as competências e habilidades dos profissionais de saúde para a promoção
do aleitamento materno e da alimentação complementar como atividade de rotina das
Unidades Básicas de Saúde.

As práticas alimentares de crianças pequenas, segundo dados da II Pesquisa de
Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, revelam que o
Brasil ainda está muito aquém das recomendações da OMS. A duração da mediana do
aleitamento materno exclusivo (AME) foi de 54,1 dias (1,8 meses) e a da amamentação foi de
341,6 dias (11,2 meses). Essa mesma pesquisa mostrou que 41% das crianças menores de seis
meses estavam em AME, quando o desejado, segundo a OMS, é que 90 a 100% dessas crianças
sejam alimentadas dessa forma.
A prevalência do uso de mamadeira foi 58,4%, e de chupeta 42,6% no primeiro mês de
vida; as prevalências do uso de água, chás e outros leites foram, respectivamente, 13,8%, 15,3%
e 17,8%. Entre 3 e 6 meses de vida, observou-se consumo de comida salgada em 20,7% das
crianças e de frutas, em 24,4%; as prevalências do consumo de bolachas/salgadinhos,
refrigerantes e café entre crianças de 9 a 12 meses de vida foram, respectivamente, 71,7%,
11,6% e 8,7%.
Esses dados demonstram que, além da introdução precoce de alimentos, o consumo de
alimentos por crianças menores de dois anos está inadequado paras as recomendações,
requerendo fortalecimento de ações que promovam a alimentação saudável nesse grupo etário.
A implementação da Estratégia é realizada por estados e municípios, por meio de ações
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que visam garantir o alcance dos objetivos e a efetividade da proposta, que são:
●

Formação de facilitadores para apoiar a formação de tutores;

●

Formação de tutores da Estratégia;

●

Realização de oficinas de trabalho nas UBS;

●

Acompanhamento do processo de implementação da Estratégia nas UBS;

●

Monitoramento do processo de implementação da Estratégia;

●

Certificação das UBS que aderirem à Estratégia e cumprirem os critérios.

Os tutores são os pilares da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e devem apoiar o
planejamento e o acompanhamento e/ou fortalecimento de ações de promoção, proteção e
apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável nas UBS. Cada tutor
deverá ser apoiador de pelo menos uma UBS, de acordo com sua carga horária de trabalho e os
acordos estabelecidos com o gestor local.
Em seguida, apresenta-se o rol de atividades e resultados desenvolvidas e alcançados,
no âmbito da EAAB, nos anos de 2015 a 2018.
2015

56



Videoconferências: a CGSCAM e a CGAN promoveram a realização de 10
videoconferências para debater assuntos relacionados à implantação da EAAB com
coordenações estaduais de saúde da criança e de nutrição. As principais dificuldades
relatadas pelos estados foram: limitação orçamentária para executar as ações no ano
de 2015; problemas de utilização do Sistema do Gerenciamento, dificuldades na
emissão de relatórios e no acompanhamento dos tutores já formados. Como resposta a
esses problemas e dificuldades, foram tomadas algumas providências para apoiar os
estados na sua resolução, principalmente no que diz respeito à melhoria do
acompanhamento dos tutores já formados com o intuito de qualificar a EAAB.



Reunião de planejamento entre técnicos da CGAN e CGSCAM e do Núcleo Operacional
da EAAB. A reunião foi conduzida com base em três perguntas norteadoras para
identificar as fragilidades da Estratégia em relação aos aspectos: Implementação,
Formação de tutores, Acompanhamento e Certificação. Diante das principais
fragilidades identificadas, recomendações foram sugeridas e compuseram o Plano de
Implementação da EAAB, material instrutivo para apoiar e induzir o planejamento local
nos estados e municípios. Esse Plano de Implementação deve preceder a oficina de
formação de tutores e deve ser elaborado a partir de um planejamento voltado à
realidade local e com a ciência do gestor.



Encontro nacional de facilitadores da EAAB56: teve como objetivos apresentar algumas
mudanças no modelo de implementação da EAAB; discutir e alinhar alguns pontos
frágeis na implementação da EAAB e realizar auto avaliação por parte dos facilitadores
nacionais na condução das oficinas de formação dos tutores. Participaram 20
facilitadores nacionais e técnicos da CGAN. Foi apresentado o cenário (quantitativo) da
implementação da EAAB, e um detalhamento das diversas frentes de trabalho que
compõe a Estratégia (publicações, o EAD, o site, as oficinas, o boletim informativo e a

Realizado em Brasília, no dia 18 de novembro de 2015
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certificação). Os pontos mais frágeis da EAAB foram identificados: envolvimento e apoio
da gestão local; articulação local entre as áreas envolvidas; critério de seleção dos
tutores; atuação dos tutores nas UBS; monitoramento da atuação dos tutores. Em
resposta, os facilitadores sugeriram que é preciso realizar mais oficinas e formar novos
tutores e reforçar o apoio direto aos gestores, por meio de visitas técnicas que poderiam
envolver o Ministério da Saúde e os facilitadores nacionais.


Realização de visitas técnicas em São Paulo, Pará, Pernambuco e Tocantins, para
oportunizar agendas e discutir as questões da EAAB, no que se refere aos desafios e
perspectivas de sua implantação no nível local e sugestões para melhoria da gestão da
estratégia.



Elaboração do Manual de Implementação da EAAB e do Manual do Tutor.



Finalização do Curso de Ensino à Distância da EAAB.



Certificação de Unidades Básicas de Saúde: Foram cadastradas 119 solicitações de
certificação de UBS no FormSUS, entre 2014 e 2015. 14 delas foram atendidas: quatro
equipes em Samambaia/DF, cinco no município de Castanhal/PA, uma UBS de Bento
Gonçalves/RS, uma no município de Porto Alegre-RS, uma UBS de Mucambo/CE, uma
UBS de Maurilândia/TO e uma UBS do município de Presidente Kenedy/TO.



Realização de 50 oficinas de formação de tutores da EAAB, com a formação de 1006
tutores, 422 oficinas de trabalho e 6031 profissionais da atenção básica capacitados.



Elaboração do Plano de Implementação da EAAB: este documento propõe um
planejamento com implementação em etapas, considerando as fragilidades
identificadas no decorrer do processo da concretização da EAAB. São elas: definição do
coordenador da EAAB; diagnóstico da situação; definição das UBS prioritárias; definição
de profissionais da atenção básica; planejamento da oficina de formação de tutores;
acompanhamento da atuação dos tutores; organização do processo de certificação;
apresentação do plano para o gestor municipal.

2016


Realização de 19 oficinas de formação de tutores da EAAB, com a formação de 370
tutores, 337 oficinas de trabalho, 4.184 profissionais da atenção básica qualificados na
temática e 32 Unidades Básicas de Saúde certificadas.



Aproximadamente 400 profissionais foram capacitados pelo Curso de Ensino à Distância
da EAAB, destinado à atualização em aleitamento materno e alimentação
complementar saudável.



Realização de quatro visitas técnicas da CGAN e CGSCAM do Ministério da Saúde aos
estados do Ceará, Acre, Amapá e Roraima para apoiá-los na implementação da
Estratégia.



Realização de sete encontros estaduais de tutores da EAAB, representantes do Comitê
de Aleitamento Materno, Comissão e Centro de Referência Estadual da Rede Brasileira
de Bancos de Leite Humano e uma oficina de escuta com os tutores em Embu das ArtesSP para contribuições ao manual do tutor.



Discussão sobre a EAAB com referências Estaduais e Municipais de Alimentação e
Nutrição, por ocasião do XIV Encontro Nacional de Alimentação e Nutrição, em Brasília.
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Participação no Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM), com realização de
uma oficina EAAB e uma oficina de revisão do Guia Alimentar para Crianças. Além disso,
a CGAN participou das mesas-redondas: “Obesidade Infantil em crescimento: como lidar
e prevenir” e “A atenção básica na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno
e alimentação complementar saudável”; e da Conferência: “Comida de verdade: do leite
materno à alimentação complementar adequada e saudável”.



Participação na cerimônia de certificação das três primeiras Unidades Básicas de Saúde
certificadas na Estratégia no estado de Pernambuco, todas localizadas no município de
Recife. O evento contou com a participação da Coordenação Estadual e Municipal de
Alimentação e Nutrição e da Saúde da Criança, além dos gestores da Atenção Básica,
Agentes Comunitários de Saúde, Tutores da Estratégia, Mães, Crianças e Cuidadores.



Participação na cerimônia de certificação da primeira UBS certificada no estado do
Ceará. A UBS certificada localiza-se no município de Mucambo e o evento contou com a
participação do prefeito, da secretária de saúde, dos profissionais de saúde, com um
representante da CGAN, um representante do estado e a comunidade.



Realização de reunião com o Núcleo de Tecnologia de Informática do Departamento de
Atenção Básica, para discussão do aprimoramento do sistema de gerenciamento da
Estratégia.

2017


Realização de 33 oficinas de formação de tutores da EAAB, com a formação de 600
tutores, 249 oficinas de trabalho, 3.870 profissionais da atenção básica qualificados na
temática e 46 Unidades Básicas de Saúde certificadas.



Aproximadamente 800 profissionais foram capacitados pelo Curso de Ensino à Distância
da EAAB, destinado à atualização em aleitamento materno e alimentação
complementar saudável.



Realização de quatro encontros estaduais de tutores da EAAB, nos estados do Espírito
Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

2018


Firmada Carta Acordo com a IBFAN Brasil, no valor de R$ 500.000,00 para
fortalecimento da EAAB e ampliação para a Saúde Indígena. Estão previstas a seguintes
atividades na Carta Acordo realização de 15 oficinas estaduais ou municipais para
formação de novos tutores da EAAB – prioridade nos municípios do Selo Unicef;
adaptação do formato da oficina de formação de tutores – redução da carga horária
(EAD + 2 dias presenciais) com a realização de uma oficina de escuta com
representantes do núcleo operacional da EAAB para discussão e avaliação de uma
proposta de adaptação e redução da carga horária atual e uma oficina piloto para testar
a proposta de adaptação; adaptação da EAAB para Indígenas (a ser iniciada em 2019);
realização de dez visitas técnicas para apoiar estados e municípios na implementação
da EAAB; realização de uma oficina preparatória para o XV Encontro Nacional de
Aleitamento Materno – ENAM, V Encontro Nacional de Alimentação Complementar
Saudável e World Breastfeeding Conference (Conferência Mundial de Amamentação);
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avaliação do processo de implementação da EAAB e impressão e distribuição de
materiais de apoio da EAAB e confecção de Placas de certificação.


TED com a Universidade Federal Fluminense, em processo de celebração, no valor de
R$ 2.723.291,72, para implementação de intervenções voltadas à proteção, promoção
e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável no Sistema
Único de Saúde. Esta proposta trata da implementação de intervenções voltadas à
melhoria das práticas de alimentação na primeira infância, por meio da capacitação dos
estados e municípios para a elaboração e monitoramento de planos de ação visando à
implantação da EAAB; formação de tutores para apoiarem a expansão da EAAB
prioritariamente em municípios que fizeram adesão ao Programa Criança Feliz e/ou
apresentam alta prevalência de obesidade, segundo dados do Sisvan; realização de
monitoramento e avaliação da implementação da EAAB; desenvolvimento de ações de
sensibilização e capacitação de profissionais de saúde para fortalecer o monitoramento
da NBCAL; definição de ações estratégicas no campo da amamentação e da alimentação
complementar saudável no XV Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM), V
Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável (ENACS); fomento ao
debate sobre pesquisas recentes sobre aleitamento materno e alimentação
complementar saudável que possibilitem ações de intervenção no campo da segurança
alimentar e nutricional (SAN) no III World Breastfeeding Conference (WBC) e I World
Complementary Feeding Conference.



192 profissionais foram capacitados pelo Curso de Ensino à Distância da EAAB,
destinado à atualização em aleitamento materno e alimentação complementar
saudável.



Realização de sete encontros estaduais de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil (EAAB), nos estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso e
Alagoas. Estas oficinas foram direcionadas aos municípios participantes do Selo Unicef.

Em síntese, conforme apresentado na Tabela 33, entre 2015 e 2018 foram realizadas
138 oficinas com formação de 2566 tutores, envolvimento de 1697 Unidades Básicas de Saúde
e envolvimento de 26224 profissionais de saúde. Ao total, desde 2013, já foram envolvidos
43329 profissionais da Atenção Básica.

Tabela 33 - Síntese do processo de implementação da EAAB no país, entre os anos 2015 – 2018,
segundo UF
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG

Oficinas de formação
de tutores realizadas
1
1
4
0
3
5
4
1
5
3
42

Tutores formados

UBS envolvidas

1
19
72
0
45
98
38
26
111
74
642

0
32
99
0
47
34
8
38
46
23
375
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Profissionais da AB
qualificados
0
450
1464
0
809
490
154
538
387
506
6557

MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Total

3
3
10
3
8
2
9
4
0
2
0
4
2
0
14
5
138

54
67
112
47
233
33
204
81
0
24
0
101
50
0
330
104
2.566

19
57
72
5
70
17
103
83
0
2
8
77
58
0
366
58
1.697

531
659
1213
51
881
375
2138
794
0
23
96
1005
800
0
5328
975
26.224

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS

Os investimentos financeiros na EAAB e que possibilitaram o alcance desses resultados
foram:


2015: Carta Acordo com IBFAN (Rede Internacional em Defesa do Direito de
Amamentar) em parceria com os Estados. R$ 283.430,00, via TC 49 da Opas.



2016: Carta Acordo (vigente) com IBFAN (Rede Internacional em Defesa do Direito de
Amamentar) em parceria com os Estados. R$ 300.000,00, via TC 49 da Opas.



2018: Firmada Carta Acordo com a IBFAN Brasil, no valor de R$ 500.000,00 para
fortalecimento da EAAB e ampliação para a Saúde Indígena

Ressalte-se que, em 2017, não houve financiamento por parte o MS para apoiar os
estados e municípios na operacionalização e expansão da Estratégia nos estados, municípios e
Distrito Federal.

Principais desafios para a próxima gestão:


Aumentar o número de UBS com a EAAB implementada;

●

Garantir atuação qualificada dos tutores formados;

●

Aumentar o número de Unidades Básicas de Saúde certificadas na Estratégia;

●

Intensificar as visitas técnicas e encontro de tutores nos estados, como forma de
desenvolvimento de ações para fortalecimento da EAAB em nível local e incentivo à
atuação do tutor;

●

Apoiar localmente estados e/os municípios no processo de implementação e
certificação das Unidades de Saúde, por meio de visitas técnicas;

●

Apoiar as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde na realização de oficinas para
formação de tutores da EAAB;
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●

Desenvolvimento de ações para fortalecimento da EAAB em nível local e incentivo à
atuação do tutor e apoio aos municípios no cumprimento dos critérios de certificação.

●

Aprimorar o monitoramento da implementação da EAAB, por meio de um novo sistema
de gerenciamento, a ser feito pelo Núcleo de Tecnologia de Informática do
Departamento de Atenção Básica.

8.2 Ações Relacionadas ao Guia Alimentar para a População Brasileira
O Brasil foi o primeiro país a adotar em suas diretrizes sobre alimentação e nutrição o
conceito de grau de processamento de alimentos como critério balizador das recomendações.
Atualizado em 2014, o Guia Alimentar para a População Brasileira reconhece que uma
alimentação adequada e saudável é aquela baseada em alimentos in natura e minimamente
processados, ou seja, baseado nos diferentes grupos de alimentos - cereais, leguminosas, frutas,
verduras, legumes, carnes, ovos, leite, água, devendo-se evitar o consumo de alimentos
ultraprocessados – geralmente com grandes quantidades de açúcar, gordura e sódio, o que está
associado ao aumento do peso e desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes e
hipertensão – bem como utilizar óleos, gorduras, açúcar e sal em quantidades moderadas no
preparo de alimentos.
No entanto, entende-se que uma alimentação saudável não se caracteriza apenas pela
escolha dos alimentos, mas envolve o ato de comer em si, cujas dimensões influenciam, entre
outros aspectos, o aproveitamento dos alimentos consumidos e o prazer proporcionado pela
alimentação. Uma das recomendações é de se comer em companhia, com familiares, amigos ou
colegas de escola, reconhecendo o ato de comer como um ato social, no qual os indivíduos
fortalecem os laços, criam vínculos, facilitam o entrosamento em grupos e aumentam o senso
de pertencimento.
Mesmo após muita pressão da indústria de alimentos, o Guia Alimentar para evitar sua
publicação, foi lançado em novembro de 2014 e os anos seguintes foram focados na divulgação,
implementação e indução de políticas públicas a partir deste referencial.
A partir das recomendações para uma alimentação adequada e saudável, metas e
iniciativas foram previstas no PPA 2016-2019:
o

Meta PPA M03 - Deter o crescimento da obesidade na população adulta, por meio de
ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e
Nutricional (Caisan).

o

Meta PPA M01 - Reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial de 20,8%
para 14% da população, por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan).

o

Meta PPA M02 - Ampliar de 36,5% para 43% o percentual de adultos que consomem
frutas e hortaliças regularmente, por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan).

o

Iniciativa PPA I14 - Implantação das Linhas de Cuidado de sobrepeso e obesidade em
pelo menos 70% dos estados e Distrito Federal.
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o

Iniciativa PPA I01 - Implementar as recomendações do Guia Alimentar para a População
Brasileira, reforçando o consumo de alimentos regionais e as práticas produtivas
sustentáveis que respeitem a biodiversidade.

Em 2015, foram realizadas duas impressões do Guia (110.000 exemplares) e procedida
a sua distribuição institucional:


Unidades Básicas de Saúde e Núcleos de Apoio à Saúde da Família;



Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANIVISA);



Instituto Nacional do Câncer (Inca);



Secretarias estaduais e municipais de Saúde;



Secretaria Especial da Saúde Indígena (Sesai)



Cursos de nutrição das universidades públicas e privadas;



Escolas que participam do Programa Saúde na Escola –PSE;



Nutricionistas que atuam no Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE.

Como desdobramento do Guia Alimentar para a População Brasileira, foi publicado em
2015, a versão ampliada da publicação Alimentos Regionais Brasileiros, que visa resgatar e
valorizar alimentos, receitas e práticas culinárias das cinco regiões brasileiras. Foram impressos
7.307 exemplares, que foram distribuídos para parceiros estratégicos da Rede de Saúde e
outros.
Ao longo do quadriênio 2015-2018, foram realizadas as seguintes atividades:


Diagramação e disponibilização do Guia em inglês e espanhol;



Elaboração e diagramação do folder com os 10 passos para alimentação saudável,
disponibilizado no site do DAB e distribuído em alguns eventos estratégicos, como o
Congresso do CONASEMS e Conferência Nacional de Saúde;



Delineamento do Plano de Ação e Implementação do Guia Alimentar, a partir de quatro
oficinas com atores estratégicos (áreas internas do MS, parceiros externos,
universidades, profissionais de saúde e movimentos sociais);



Lançamento do curso de Educação à Distância do Guia Alimentar para a População
Brasileira, modalidade EAD, em parceria com a RedeNutri;



Celebrado Convênio com USP para apoiar na elaboração de materiais de
desdobramento do Guia Alimentar para a População Brasileira para diferentes públicos:
guia em versão resumida (Guia de bolso), questionário autoaplicável: como está sua
alimentação, metodologia para formação dos NASF e vídeos sobre os 10 passos para
alimentação saudável. Valor de R$ 500.000,00 - no âmbito do convênio.



Apresentação e divulgação do Guia em eventos estratégicos como Plenária do Consea;
RedeNutri; Comunidade de Práticas e Blog da Saúde; rede social do Ministério da Saúde;
Campanha de Promoção da Saúde “Da saúde se cuida todos os dias”; XX Congresso
Brasileiro de Diabetes; 14ª Reunião do Comitê Nacional de Educação Popular e Saúde;
Encontro das Câmaras Interministeriais de Segurança Alimentar e Nutricional Estaduais
(Caisans) e em diversos estados e municípios do país.
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Parceria com MDS para divulgação do Guia no Circuito Carioca de Feiras Orgânicas,
praças e outros espaços de inserção da Campanha Brasil Saudável e Sustentável
(BRASS), durante as Olimpíadas;



No âmbito internacional, o Guia Alimentar brasileiro foi inserido na plataforma Dietary
Guidelines da FAO que possui uma coleção de diretrizes sobre formulação de guias
alimentares e contribui para o intercâmbio de informações sobre orientações dietéticas
de todo o mundo;



Em novembro de 2015, foi publicado o Decreto nº 8553/2016 que institui o Pacto
Nacional para Alimentação Saudável, que busca ampliar as condições de oferta,
disponibilidade e consumo de alimentos saudáveis e combater o sobrepeso, a
obesidade e as doenças decorrentes da má alimentação da população brasileira. O Pacto
tinha sua governança principalmente no CT Obesidade da Caisan, mas com as mudanças
no cenário político seu acompanhamento foi descontinuado;



Lançamento de materiais desenvolvidos em parceria com a UFMG para apoiar ações
coletivas para promoção da alimentação adequada e saudável: “Na Cozinha com as
Frutas, Legumes e Verduras”; “Instrutivo: Metodologias de trabalho em grupo das ações
de alimentação e nutrição na Atenção Básica”; “Desmistificando dúvida sobre
alimentação e nutrição – Material de apoio para profissionais de saúde”; ”Folders
Promoção da Alimentação Adequada e Saudável”. Além disso, foi elaborado curso à
distância e autoinstrutivo com o conteúdo do Instrutivo: Metodologias de trabalho em
grupo das ações de alimentação e nutrição na Atenção Básica.



Ações de PAAS na escola - Ainda em 2015, foram divulgados os materiais educativos
para escolas produzidos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em
parceria com a CGAN (objeto de Carta Acordo via Opas): Caderno de atividades para
promoção da alimentação adequada e saudável para educação infantil, ensino
fundamental I e II; Livreto sobre aleitamento materno e alimentação complementar na
creche; Vídeos sobre promoção adequada e saudável.



Também houve a inserção de conteúdo sobre alimentação saudável na contracapa dos
livros didáticos do ensino fundamental e médio, em parceria com o FNDE, e inserção do
conteúdo do Guia nas atividades propostas na Semana de Saúde na Escola. Mais
informações sobre esta ação podem ser vistas no item 8.4 (Promoção de Ambientes
Alimentares Saudáveis).



Ações de PAAS no ambiente de trabalho:
o

Em 7 de julho de 2016, foi publicada a Portaria nº 1.274, que dispõe sobre as
ações de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos Ambientes de
Trabalho, a serem adotadas como referência nas ações de promoção da saúde
e qualidade de vida do trabalhado no âmbito do Ministério da Saúde e entidades
vinculadas, contribuindo para a redução dos agravos relacionados às Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e dos seus fatores de risco modificáveis,
especialmente sobrepeso e obesidade e alimentação inadequada. A medida
levou ao desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional com os
trabalhadores do MS como: e-mail na lista de distribuição de comunicação
interna do Ministério da Saúde dirigido a todos os trabalhadores sobre como
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colocar em prática uma alimentação saudável; aplicação de materiais de
ambientação no restaurante do Ministério da Saúde (adesivos nos vidros das
janelas, papeis de bandeja, prismas para as mesas, banners e quadros);
elaboração de página sobre alimentação saudável na intranet do MS; palestra
sobre alimentação saudável para os trabalhadores com a presença do professor
Carlos Augusto Monteiro e a Chef de cozinha Rita Lobo; oficina culinária e ações
de EAN durante o horário do almoço;
o

De modo complementar à Portaria nº 1274/2016, foi publicado o documento
“Guia para a Elaboração de Refeições Saudáveis em Eventos”, que visa definir
recomendações e orientações gerais sobre a oferta, composição de cardápio e
organização de serviços de alimentação no contexto dos eventos e reuniões
promovidos por órgãos públicos ou instituições privadas, garantindo a oferta de
uma alimentação adequada e saudável;
Publicada a Portaria SEGRT/MP nº 7, de 26 de outubro de 2016, que instituiu as
"Diretrizes de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável nos Ambientes
de Trabalho no Serviço Público Federal". O documento foi assinado pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e contou com o apoio
técnico do Ministério da Saúde e de outros órgãos federais. A nova portaria é
resultado do trabalho do Comitê Interministerial de Prevenção e Controle da
Obesidade, da Caisan, do qual o Ministério da Saúde faz parte. O documento
delimita diretrizes de promoção da alimentação adequada e saudável nos
ambientes de trabalho, que deverão ser trabalhadas junto aos trabalhadores da
administração pública.



Ações de PAAS na cardiologia - Em 2016 foi formalizada parceria com o Hospital do
Coração (HCor), no âmbito do Proadi-SUS, para desenvolvimento do projeto “Manual
para orientação alimentar dos fatores de risco das doenças cardiovascular: um guia para
profissionais da saúde da Atenção Básica”, visando, a partir do Guia Alimentar, propor
um modelo de intervenção nutricional aos indivíduos que já tiveram algum evento
cardiovascular ou possuem fatores de risco para tal. O Projeto foi conduzido ao longo
de 2016 até final de 2017, tendo como produtos finais: o manual “Alimentação
Cardioprotetora: um guia para os profissionais de saúde da atenção básica”,
contemplando módulos para a equipe multiprofissional e um módulo específico para o
nutricionista. Foram impressos 20.000 exemplares e distribuídos às Secretarias
Estaduais de Saúde.



Ações de PAAS para a saúde do trabalhador – Desde o lançamento do Guia Alimentar,
vem sendo proposta alteração nos parâmetros nutricionais do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), por um Grupo Técnico interministerial, a partir das
recomendações
do guia, nas reuniões da Comissão Tripartite do Programa de
Alimentação do Trabalhador (CTPAT). Mais informações sobre esta ação podem ser
vistas no item 8.4 (Promoção de Ambientes Alimentares Saudáveis). Em maio de 2017,
as referências bibliográficas que embasaram a revisão dos parâmetros nutricionais do
PAT foram envidadas ao Órgão Gestor do Programa (MTE). No entanto, a nova Portaria
Interministerial MT/MF/MS/MDS/MPDG, que atualiza os parâmetros nutricionais do
Programa do Trabalhador –PAT, e se alinha às recomendações do Guia, ainda não foi
pactuada na CTPAT e, portanto, não foi publicada.



Ações de PAAS no sistema prisional - A CGAN participou da elaboração da Resolução
Nº 03, de 05 de outubro de 2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, que dispõe sobre a prestação de serviços de alimentação e nutrição às
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pessoas privada de liberdade e aos trabalhadores no sistema prisional, visando ao
fornecimento de alimentação adequada e saudável nessas estruturas prisionais,
alinhadas às recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Também
participou na elaboração da Resolução Nº 9, de 6 de dezembro de 2017, do Conselho
Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos, que dispõe sobre o
Direito Humano à Alimentação Adequada de mulheres e adolescentes em privação de
liberdade, em especial gestantes, lactantes e com filhos e filhas, visando ao
fornecimento de alimentação adequada e saudável para essas pessoas, alinhando com
as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira.

8.3 Revisão do Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores De 2
Anos
Em 2002, o Ministério da Saúde publicou dois materiais com orientações de alimentação
especificas para crianças brasileiras menores de dois anos. O primeiro material publicado foi o
Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos que apresentou as primeiras
recomendações oficiais sobre alimentação e nutrição para esse público. O Guia foi elaborado
para apoiar a garantia do direito de todas as crianças à alimentação e nutrição adequadas para
o pleno crescimento e desenvolvimento, sendo destinado à capacitação técnica dos diversos
profissionais que atuam no campo da alimentação infantil, principalmente os profissionais
nutricionistas e as equipes de saúde da família. A segunda publicação foi um manual intitulado
Dez Passos da Alimentação Saudável para Crianças Menores de Dois Anos, baseado no guia
alimentar para crianças, ilustrado e mais direto nas aplicações das recomendações alimentares.
Esse manual teve como finalidade auxiliar profissionais e agentes comunitários de saúde a lidar
com as dúvidas, dificuldades, receios e ansiedades das mães em relação às práticas alimentares,
principalmente durante a transição entre o aleitamento materno e alimentação da família. Em
2010, o Ministério da Saúde publicou a versão atualizada do manual “Dez passos da alimentação
saudável para crianças menores de dois anos”.
Diante das transformações sociais vivenciadas pela sociedade brasileira, que
impactaram sobre suas condições de saúde e nutrição, se faz necessária a revisão e atualização
dessas recomendações. Assim, a CGAN iniciou, em 2015, o processo de revisão do Guia
Alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos. A revisão tem como objetivo
contribuir com as ações de educação alimentar e nutricional para apoiar e incentivar o
aleitamento materno e práticas alimentares saudáveis de crianças menores de dois anos, bem
como para subsidiar políticas, programas e ações que visem incentivar, apoiar, proteger e
promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional desse segmento populacional.
O processo de revisão do guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos
será baseado nas orientações da FAO e da OMS. O modelo proposto pelo Instituto de Nutrição
da América Central e Panamá (INCAP), que posteriormente foi adaptado pela FAO em alguns
países do Caribe, e a experiência do processo de revisão do Guia Alimentar para População
Brasileira, lançado em 2014, também subsidiarão esse processo.
Além da CGAN, coordenadora do processo, as áreas da Saúde da Criança, Saúde Bucal,
Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde, universidades, pesquisadores, grupos acadêmicos,
instituições organizadas da sociedade civil e organismos internacionais são parceiros nessa
atividade.
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A proposta de revisão do guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos
incluiu as seguintes etapas:

Etapa 1 – Planejamento e organização do processo de trabalho
A primeira fase do processo ocorreu em 2015 e incluiu a definição de um grupo condutor do
processo de revisão da publicação com integrantes da CGAN-MS, que ficou responsável pelo
planejamento das etapas e organização de todo o processo de revisão.

Etapa 2 — Oficinas de escuta com diversos atores
Para nortear a revisão, o Ministério da Saúde realizou algumas atividades com a finalidade de
escutar a opinião de diferentes atores sobre qual deveria ser o conteúdo do novo Guia, visando
definir seu escopo. Foi realizado, em 2015, um chamamento público para a seleção de
pesquisadoras e pesquisadores das áreas de aleitamento materno, alimentação complementar
e segurança alimentar e nutricional e de profissionais de saúde com experiência na área.
As pessoas selecionadas participaram de oficinas, cujas temáticas abordadas e discussões foram
pautadas pelas seguintes perguntas norteadoras:
o

Qual o cenário alimentar e nutricional das crianças brasileiras?

o

O que deveria ser abordado no Guia Alimentar para Crianças Brasileiras
Menores de 2 Anos?

o

Para quem o Guia deveria ser dirigido?

o

Como deveria ser estruturado?

A condução dessas oficinas de escuta, foi realizada em parceria com a seção brasileira
da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN, na sigla em inglês).
Com o mesmo objetivo, também foi realizada uma oficina de escuta envolvendo atores
estratégicos de diversas instâncias do governo federal e de representantes de entidades da
sociedade civil cuja atuação tem interface com o tema da alimentação infantil.

Etapa 3 — Reuniões com o Grupo de Monitoramento Político
Para acompanhar todo o processo de elaboração do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras
Menores de 2 Anos, foi formado o Grupo de Monitoramento Político. Seu objetivo foi o de
garantir o compartilhamento de todo o processo de revisão com atores estratégicos, com o
intuito de garantir sua transparência e aprimorá-lo. Esse grupo se reuniu, no mínimo, duas vezes
por ano, no período de 2015 a 2018, sendo coordenado pela CGAN/MS. Em dezembro de 2017,
o Grupo de Monitoramento Político opinou sobre a primeira versão preliminar do Guia,
sugerindo conteúdos a serem complementados, redirecionados, incluídos ou excluídos.

Etapa 4 — Oficinas de escuta com mães, pais e responsáveis
Famílias e responsáveis pelas crianças foram atores importantes nesse processo. Seguindo a
sugestão do Grupo de Monitoramento Político, o Ministério da Saúde, em parceria com a rede
IBFAN, organizou algumas oficinas para ouvir esse público quanto ao conteúdo e à aplicabilidade
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da publicação. Foram realizadas cinco oficinas de escuta com mães, cuidadoras e cuidadores e
familiares de crianças de 6 a 24 meses acompanhadas em ambulatório de puericultura e
crescimento de Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou em creches. As oficinas, das quais
participaram também ativistas ligados a movimentos sociais, aconteceram em São Paulo,
Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro e Manaus, em 2016.

Etapa 5 — Consolidação do escopo do Guia
Com base nas oficinas de escuta, foram elaborados dois relatórios que consolidaram as
demandas dos participantes para a nova versão do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras
Menores de 2 Anos.

Etapa 6 — Constituição do grupo técnico
Em 2016, foi criado um Grupo Técnico de elaboração do Guia, composto por técnicos do
Ministério da Saúde e também por pesquisadores das áreas de nutrição e pediatria e
especialistas na temática de aleitamento materno e alimentação complementar, provenientes
de várias regiões do Brasil.

Etapa 7 — Definição da instituição responsável pela coordenação do Grupo Técnico
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi definida pelo Ministério da Saúde como
instituição responsável pela coordenação do grupo técnico de elaboração do Guia Alimentar
para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, com a missão de coordenar, gerenciar e monitorar
as atividades do processo de revisão.

Etapa 8 — Elaboração técnica do Guia
A elaboração técnica do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos ocorreu
entre 2016 e 2018. Para facilitar o processo, formaram-se subgrupos para a redação do
conteúdo. Em cada um deles, havia pelo menos uma integrante da UERJ. Esses integrantes
ficaram responsáveis por elaborar cada nova versão do documento. Foram realizadas reuniões
virtuais para monitorar o andamento do trabalho e, também, para a discussão do conteúdo do
documento. Além disso, foram realizadas revisões bibliográficas por especialistas da área, sendo
duas delas sistemáticas, cujos autores foram selecionados por meio de chamada pública.
Também houve consultas a especialistas das áreas de fonoaudiologia, pediatria,
gastroenterologia pediátrica, alergia e odontologia.

Etapa 9 — Oficinas do Grupo Técnico
O Grupo Técnico de elaboração do Guia realizou oficinas presenciais, entre 2016 e 2018, para a
definição do escopo da publicação e dos subgrupos de redação do conteúdo, a organização de
seu processo de trabalho, o debate sobre temas controversos e, ainda, a análise das versões
elaboradas ao longo do processo.

Etapa 10 — Seleção de receitas
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Em 2017, o Ministério da Saúde fez um chamamento público visando à formação de um comitê
encarregado de selecionar receitas saudáveis destinadas à criança menor de dois anos. Ele foi
aberto a pesquisadoras e pesquisadores, professoras e professores de universidades,
profissionais de saúde, gastrônomas e gastrônomos, culinaristas, cozinheiras e cozinheiros
profissionais, merendeiras e merendeiros e pessoas que cozinham em casa, sendo exigida
experiência anterior em culinária e/ou técnica dietética e/ou alimentação infantil. Por meio de
um termo de referência, foi feita uma chamada pública para recebimento de receitas. Foram
cadastradas 167 receitas de todas as regiões do país. Elas estão sendo analisadas pelo comitê
acima mencionado e comporão uma futura publicação do Ministério da Saúde, alinhada ao Guia
Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que apoiará sua implementação.

Etapa 11 — Oficina de escuta com diversos atores
Uma nova oficina de escuta foi realizada em 2018 envolvendo representantes do governo,
gestores, profissionais, representantes da sociedade civil e especialistas na área de aleitamento
materno e alimentação complementar. O objetivo foi ouvir os participantes para que
apontassem avaliações e sugestões de aprimoramento após a leitura da segunda versão
preliminar do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. A metodologia
adotada visou a favorecer a troca de saberes entre participantes e a construção de uma
proposta, com o desenvolvimento de análise crítica e sugestões de encaminhamento. As
discussões dos grupos foram relatadas e discutidas em uma plenária final. Os resultados dessa
oficina orientaram a elaboração da terceira versão do Guia.

Etapa 12 — Elaboração de nova versão
O aprimoramento da versão preliminar do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de
2 Anos foi realizado no ano de 2018. A terceira versão foi elaborada pelo Grupo Técnico, sendo
posteriormente avaliada e aprovada pelo Ministério da Saúde. Essa versão foi então submetida
à consulta pública.

Etapa 13 — Consulta pública
A terceira versão preliminar do Guia foi divulgada na plataforma oficial de consulta pública do
Ministério da Saúde e ficou disponível para receber contribuições no período de 12 de julho a
25 de agosto de 2018. Foram recebidas 5.463 contribuições de 165 indivíduos, instituições ou
coletivos, conforme detalhado no Quadro 15:

Quadro 15 – Perfil e número de usuários que participaram da consulta pública de recebimento
de contribuições ao Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos
Perfil de usuários
Instituições de ensino
Pessoas físicas
Secretarias, departamentos, coordenações de órgãos
federais, estaduais e municipais
Conselhos e entidades da área de alimentação e
nutrição/SAN e instituições sem fins lucrativos
Indústrias, associações e sindicatos de alimentos

Número de
usuários
37
77
38

Número de
contribuições
965
742
3.218

5

203

4

282
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Outros
Total

4
165

53
5.463

Etapa 14 — Oficinas nos Estados
Foram realizadas oficinas nos estados para incentivar a rede de saúde e parceiros a enviarem
sugestões na consulta pública com a finalidade de aprimorar a publicação. As oficinas foram
promovidas pelo Ministério da Saúde com apoio de profissionais de referência em alimentação
e nutrição e aleitamento materno das secretarias estaduais de saúde, responsáveis pela
organização do evento e pelo convite aos participantes.

Etapa 15 — Consolidação das recomendações e redação da versão final
Após a consulta pública, o Grupo Técnico consolidou as recomendações e elaborou a versão final
do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. Uma parte das imagens que
constam da versão final do Guia foi produzida em oficina realizada com professores e estudantes
do curso de Gastronomia da UFRJ. A outra parte foi produzida pela equipe de educomunicação
do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

Etapa 16 — Elaboração de plano de comunicação
Visando a facilitar a divulgação da publicação após seu lançamento, traçou-se, em 2018, um
plano de comunicação, com apoio de profissionais da área.

Etapa 17 — Lançamento, divulgação e implementação
O lançamento e a divulgação do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos
ocorreram após a última versão ter sido elaborada. O Ministério da Saúde desenvolveu
estratégias para sua implementação no país.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2016


Realização da primeira reunião presencial com o Grupo Técnico para revisão do Guia
Alimentar para crianças menores de 2 anos para discussão da estrutura inicial do Guia
baseada nas oficinas de escuta realizadas em 2015;



Realização de reunião com o Grupo de Monitoramento para apresentação do
cronograma de trabalho e próximos passos da elaboração do Guia;



Realização de revisão ampla de literatura sobre os temas do aleitamento materno e
alimentação complementar;



Realização de 2 revisões sistemáticas sobre temas específicos para apoiar a elaboração
do conteúdo;



Realização de oficina de escuta com participantes do Encontro Nacional de Aleitamento
Materno (ENAM) realizado em Florianópolis;



Elaboração da estrutura inicial do Guia Alimentar para menores de 2 anos.
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Foi firmada Carta Acordo com a Abrasco e coordenada pela UERJ para desenvolver as
atividades pertinentes à primeira fase de revisão do Guia Alimentar para crianças menores de
dois anos, no valor de R$ 305.272,00 e realizado empenho do Convênio de nº 840350/2016, da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, no valor de R$ 200.000,00. O valor total do
Convênio para apoiar as atividades de revisão do Guia é de R$ 2.171.114,00.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017


Reuniões presenciais do Grupo Técnico de elaboração do Guia Alimentar para crianças
menores de dois anos para a organização de processo de trabalho, para o debate das
controvérsias e também para a análise de todas as versões do Guia que foram
elaboradas ao longo do ano;



Realização de reuniões virtuais mensais entre membros do Grupo Técnico para o
monitoramento do andamento do trabalho e também para a discussão de temas
específicos;



Reuniões do Grupo de Monitoramento Político com o intuito de aprimorar e fazer
sugestões ao processo e material elaborado.



Realização de um Chamamento Público visando à formação de um comitê para a seleção
de receitas saudáveis para crianças menores de dois anos. As receitas selecionadas irão
compor o Guia Alimentar para crianças menores de dois anos.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2018


Reuniões do Grupo Técnico de elaboração do Guia Alimentar para crianças brasileiras
menores de dois anos para a organização de processo de trabalho, para o debate das
controvérsias e também para a análise de todas as versões do Guia que foram
elaboradas ao longo do ano;



Realização de reuniões virtuais mensais entre membros do Grupo Técnico para o
monitoramento do andamento do trabalho e também para a discussão de temas
específicos e aperfeiçoamento do conteúdo dos capítulos;



Realizada Consulta Pública entre os dias 25/07 e 25/08/18 para o recebimento de
contribuições ao conteúdo técnico do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores
de 2 Anos.



Realização de oficina de escuta com especialistas para o compartilhamento de
impressões e sugestões sobre o conteúdo e a abordagem do novo guia.



Realização de 27 oficinas estaduais em todos os estados do país para mobilizar a rede
de saúde e parceiros para participar da consulta pública do Guia Alimentar para Crianças
Menores de 2 anos. As oficinas contaram com o apoio e coordenação das Referências
Estaduais de Alimentação e Nutrição e Saúde da Criança e Aleitamento Materno.



Revisão final do conteúdo do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2
Anos.
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8.4 Promoção de Ambientes Alimentares Saudáveis
Agenda regulatória para a promoção de ambientes alimentares saudáveis
O sobrepeso e obesidade são um importante problema de saúde pública e tem surgido
de forma cada vez mais precoce. Informações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(Sisvan) de 2017 apontam que 15,8% das crianças menores de 5 anos e 28,8% das crianças de 5
a 9 anos estavam com excesso de peso. O Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes
(ERICA), realizado em 2013-2014, apresentou prevalências de 17,1% de sobrepeso e 8,4% de
obesidade entre adolescentes de 12 a 17 anos. Entre jovens de 18 a 24 anos, a obesidade cresceu
110% entre 2006 a 2017.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a obesidade como uma epidemia
mundial dependente principalmente do perfil alimentar e de atividade física dos indivíduos e
sua prevalência crescente vem sendo atribuída a diversos processos, em que o “ambiente”
(político, econômico, social, cultural), e não apenas o indivíduo e suas escolhas, assume um lugar
estratégico na compreensão do problema e no planejamento de propostas de intervenções que
contribuam com o seu controle e redução. A partir desta compreensão, a obesidade passa a ser
considerada um agravo de natureza multifatorial complexa.
Os principais determinantes do sobrepeso e da obesidade estão relacionados ao modo
de vida das populações modernas, que consomem cada vez mais alimentos processados,
altamente energéticos e com altas concentrações de açúcares, gorduras e sódio, que excedem
constantemente as necessidades energéticas diárias. Esse desequilíbrio decorre, em parte, pelas
mudanças do padrão alimentar aliados à reduzida prática de atividade física, tanto no período
laboral como no lazer. As causas, no entanto, não são apenas individuais, mas também
ambientais e sociais, sobre as quais o indivíduo tem pouca ou nenhuma capacidade de
interferência.
Para conter o crescimento e reduzir as prevalências de excesso de peso são exigidas a
adoção de medidas complexas, com ações dirigidas aos indivíduos e coletividades, as quais, por
sua vez proporcionem mudanças sustentáveis nos ambientes e modos de vida de toda a
população, possibilitando a adoção de escolhas alimentares adequadas e saudáveis e a prática
adequada e suficiente de atividade física.
As evidências científicas mostram que as medidas mais efetivas para prevenção e
controle da obesidade são aquelas que impactam nos ambientes e na sociedade como um todo,
ou seja, políticas que favorecem a criação de ambientes que favoreçam escolhas alimentares,
práticas de atividade física e modos de vida mais saudáveis. As medidas reconhecidas como mais
custo-efetivas e necessárias para o enfrentamento da obesidade são: regulamentação da
publicidade dirigida a crianças; melhora da rotulagem nutricional, com ênfase à adoção de
modelo de advertência como rotulagem frontal; regulamentação da comercialização e
publicidade de alimentos nas escolas; sobretaxação de bebidas açucaradas.
Em consonância com as evidências, a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas)
publicou, em 2014, o Plano de Ação para Prevenção da Obesidade em Crianças e Adolescentes,
com duração de cinco anos, assinado pelos países das Américas, incluindo o Brasil, representado
pelo Ministério da Saúde. Dentre outras medidas, o plano propõe como linhas de ação
estratégicas: melhoria de ambientes de nutrição e atividade física escolar, políticas fiscais e
regulamentação do marketing e rotulagem de alimentos. Nesse sentido, são apresentados como
objetivos que compõe essas linhas:
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“Implementação de programas nacionais de alimentação escolar e adoção de
normas e/ou regulamentações sobre a venda de alimentos e bebidas em escolas
(“alimentos competitivos”) que promovam o consumo de alimentos saudáveis
e água e impeçam a disponibilidade de produtos energéticos com poucos
nutrientes e bebidas açucaradas;



Regulamentações para proteger crianças e adolescentes do impacto do
marketing de bebidas açucaradas, produtos energéticos com poucos nutrientes
e fast-foods;



Elaboração e instituição de normas para a rotulagem da parte frontal da
embalagem que promovam escolhas saudáveis mediante a rápida e fácil
identificação de produtos energéticos com poucos nutrientes”.

Ainda no contexto internacional, em 2015, o Brasil assinou o Acordo
Mercosul/RMS/Acordo nº 03/15, juntamente com os demais países membros do Mercosul,
elaborado no âmbito do Grupo Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (GTSAN). Trata-se
de recomendações políticas de medidas regulatórias para a prevenção e controle da obesidade,
contemplando temas como a promoção de ambientes saudáveis nos estabelecimentos préescolares, escolares e em espaços laborais; a adoção de medidas regulatórias e fiscais para
aumentar o acesso a alimentos saudáveis e reduzir o acesso a produtos não saudáveis; a
regulação dos alimentos de cantinas de escolas públicas e privadas; publicidade de alimentos,
entre outros.
Em 2016, a Comissão para o Fim da Obesidade Infantil publicou um relatório intitulado
“Ending Childhood Obesity”, que apresenta uma série de recomendações para o enfrentamento
da obesidade em crianças e adolescentes de diferentes contextos, organizadas em seis grandes
eixos:


Promoção do consumo de alimentos saudáveis;



Promoção da atividade física;



Cuidados na preconcepção e na gravidez;



Alimentação e atividade física na primeira infância;



Saúde, nutrição e atividade física para escolares;



Monitoramento do peso.

Essa comissão recomenda, dentre outras ações, a implementação de políticas de
taxação de bebidas açucaradas; a implementação de recomendações para marketing de
alimentos e bebidas não alcóolicas para crianças; a implementação de rotulagem frontal na
embalagem dos alimentos, apoiado em ações de educação alimentar e nutricional para a
população; regulação do marketing para limitar o consumo de alimentos e bebidas ricos em
gordura, sal e açúcar por bebês e crianças; eliminação da provisão ou venda de alimentos não
saudáveis no ambiente escolar.
Nesse contexto, considerando as evidências epidemiológicas, as orientações trazidas
no Guia Alimentar para a População Brasileira, e os compromissos assumidos pelo Governo
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Federal nas metas e iniciativas traçadas para o PPA 2016-201957, na Estratégia Intersetorial de
Prevenção e Controle da Obesidade (Caisan), no Acordo Mercosul/RMS nº 03/15 e no Plano de
Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil
(2011 – 2022), é notória a relevância e necessidade de o Brasil avançar na implantação de
medidas regulatórias para a prevenção e controle do excesso de peso.
Além disso, em 2017, o Ministério da Saúde apresentou à Organização Mundial de
Saúde, os compromissos para a Década de Ação para Nutrição da ONU, quais sejam: Deter o
crescimento da obesidade na população adulta até 2019, por meio de políticas intersetoriais de
saúde e segurança alimentar e nutricional; reduzir o consumo regular de refrigerante e suco
artificial em pelo menos 30% na população adulta, até 2019; ampliar em no mínimo de 17,8% o
percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente até 2019.
Em face desses compromissos, ao longo do último quadriênio a CGAN tem conduzido e
participado de diferentes estratégias e ações que deem conta desses desafios, metas e
objetivos.

Regulamentação da publicidade de alimentos dirigida a crianças:
Embora o Brasil disponha de vários instrumentos legais para regulamentar a publicidade
dirigida à criança, a sua aplicação é considerada insuficiente, o que demanda a criação de uma
lei nacional que trate especificamente do assunto. A publicidade abusiva é considerada ilegal
pela Constituição Brasileira, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Estatuto da Criança e
Adolescente e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). No
entanto, só muito recentemente o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em um julgamento
histórico por sua relevância para a proteção da criança e defesa do consumidor, por votação
unânime, criou o primeiro precedente que considera abusiva a publicidade de alimentos
dirigida, direta ou indiretamente, ao público infantil.
Ao longo do quadriênio 2015-2018, o tema tem sido discutido para definir estratégias
que garantam a efetivação das normativas sobre o tema, inclusive quanto a possibilidade de
aprovação de lei que seja clara quanto à proibição da publicidade de alimentos dirigida a
crianças, em especial aqueles com altos teores de açúcar, gordura e sódio.
Desde 2015, o tema tem sido amplamente discutido no Comitê Técnico de Obesidade
da Caisan. Nesse ano, especificamente, foram feitas sucessivas reuniões da Força Tarefa para
regulamentação da publicidade e comercialização de alimentos.
No âmbito desse GT, foi feito um esforço para atualização e coleta de evidências e
estudos sobre o tema. Também foi realizado simpósio sobre os avanços necessários frente à
epidemia de obesidade, com ênfase nas medidas regulatórias, no âmbito da programação da
22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde58.
Em 2018, ante uma janela de oportunidade política para avançar na redação de uma
proposta legislativa, foi elaborada a minuta de Projeto de Lei que dispõe sobre mensagens de
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alerta em alimentos com altos teores de açúcar, gordura e sódio e proibição da propaganda e a
publicidade de desses alimentos dirigidas às crianças, e subsequente envio à Casa Civil59. Nessa
proposta, foram usados como parâmetros as definições do Guia Alimentar para a População
Brasileira e os pontos de corte do Modelo de Perfil de Nutrientes da Organização Pan-Americana
de Saúde (Opas).
Ainda em 2018, a CGAN participou do XVIII Congresso Latino-americano de Nutrição, em
novembro, em Guadalajara-México participando de fóruns de discussão sobre o tema.

Regulamentação de cantinas escolares.
A partir de levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro do Consumidor (IDEC), foram
identificados 30 dispositivos legais em 10 capitais, 13 estados brasileiros e Distrito Federal que
regulamentam a comercialização e publicidade de alimentos nas escolas. No entanto, ainda não
se tem uma lei federal que regulamente o tema em nível nacional, garantindo a oferta de
alimentos saudáveis e restringindo os alimentos não saudáveis em todas as escolas públicas e
privadas do país.
Em 2015 foi elaborado uma minuta de Projeto de Lei, construída no âmbito da Caisan,
que visa regulamentar nacionalmente a comercialização, propaganda, publicidade e promoção
comercial de alimentos e bebidas ultra processados em escolas públicas e privadas, contribuindo
para a prevenção do sobrepeso e obesidade e do desenvolvimento de doenças crônicas nãotransmissíveis. Essa minuta foi encaminhada aos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome para parecer. Ambos retornaram, no início de 2016, com parecer
favorável60. Em 2016, foi recebida a resposta favorável da Consultoria Jurídica do MEC quanto à
Minuta de Projeto de Lei; no entanto, sem posicionamento formal do Gabinete do Ministro do
MEC para encaminhamento à Casa Civil. Em 2018, foi retomada a discussão sobre
regulamentação das cantinas escolares bem como reaproximação com o MEC para discussão de
proposta legislativa sobre o tema, resultando na elaboração de minuta de PL que dispõe sobre
a comercialização, a propaganda, a publicidade e a promoção comercial de alimentos e bebidas
ultraprocessados com quantidades elevadas de açúcar livre, de gordura total e de sódio em
escolas públicas e privadas, em âmbito nacional, e envio à Casa Civil61.
Destaca-se ainda a publicação do Decreto nº 8553 de 03 de novembro 2015, que institui
o Pacto Nacional para Alimentação Saudável, com a finalidade de ampliar as condições de oferta,
disponibilidade e consumo de alimentos saudáveis, combater o sobrepeso, a obesidade e as
doenças decorrentes da má alimentação na população brasileira, dentre os eixos, consta o
ambiente escolar enquanto lócus de ações de promoção e proteção da alimentação saudável.

Taxação de bebidas açucaradas.
O quadriênio 2015-2018 foi marcado por uma crescente apropriação técnica quanto ao
tema de tributação de bebidas no Brasil. Por se tratar de um tema bastante complexo, foram
necessários diversos momentos de aprofundamento, estudo e reuniões com Ministério da
Fazenda, Receita Federal e sociedade civil para melhor compreensão do assunto. Em 2015, por
meio de uma elaborada Nota Técnica direcionada ao Ministério da Fazenda deu-se início diálogo
sobre taxação de bebidas açucaradas e, em 2017, procedeu-se a realização de levantamentos e
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estudos na CGAN sobre o cenário de tributação de bebidas açucaradas.
Ao longo do período decorrido, foram realizadas reuniões do CT de Obesidade (Caisan),
incorporando convidados e temáticas para aprofundamento da temática, tais como,
apresentação da experiência do Instituto Nacional do Câncer (Inca) sobre o processo de
construção da Convenção-quadro do tabaco e apresentação do México sobre experiência na
taxação de bebidas açucaradas e demais ações para prevenção e controle da obesidade.
Para além das discussões nesse fórum, a CGAN participou da realização de simpósio
sobre os avanços necessários frente à epidemia de obesidade, com ênfase nas medidas
regulatórias, no âmbito 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde, em 2016; e de dois
eventos promovidos pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável sobre Taxação,
realizados na Opas em 2017 e 2018, os quais contaram com pesquisadores, representantes de
governos de países da América Latina, representantes de ministérios afetos ao tema e sociedade
civil para discutir sobre a tributação de bebidas adoçadas. A CGAN participou ainda do XVIII
Congresso Latino-americano de Nutrição62, onde ocorreram fóruns de discussão sobre o tema.
Em 2018, foi celebrado Cooperação Bilateral Brasil-México – coordenado pela Agência
Brasileira de Cooperação (ABC) - para desenvolvimento de ações de estratégias de
enfrentamento da obesidade nos países, com ênfase na troca de experiência de taxação de
bebidas adoçadas adotada naquele país.
Vale ainda destacar que foram encaminhados os Avisos Ministeriais nº 348, 349, 385 e
386 ao Ministro da Fazenda, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Presidente do
Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados manifestando apoio ao Decreto nº 9.394
de 2018. O referido Decreto diminui a alíquota de IPI dos concentrados de refrigerantes,
reduzindo os subsídios recebidos aos produtores da Zona Franca de Manaus e as distorções
tributárias, desestimulando o consumo de bebidas açucaradas e contribuindo para o
enfrentamento da obesidade no país.

Rotulagem nutricional frontal
Embora esta atividade seja uma competência institucional e legal da Anvisa, o Ministério
da Saúde, por meio da CGAN, tem apoiado a agência nas discussões. As ações de controle e
regulação de alimentos em que a CGAN atua têm interface com a Gerência Geral de Alimentos
da Anvisa, que atua na garantia da inocuidade e da qualidade nutricional dos alimentos, por
meio do controle e prevenção de riscos à saúde como parte das agendas de promoção da
alimentação adequada e saudável e de proteção da saúde
Atualmente, três modelos de desenho gráfico para rotulagem nutricional têm sido
adotados pelos países:


O Modelo GDA (Guideline Daily Amount) que fornece informações sobre quantidade de
nutrientes utilizando valores absolutos baseados em VD (valor diário);



O modelo de semáforo que fornece informações sobre a quantidade de nutrientes os
classificando em alto baixo ou médio, de acordo com as cores utilizadas em semáforos;



O modelo de advertência que exibe mensagens diretas utilizando formas geométricas
sobre o atendimento ou não de critérios de saúde específicos.
O modelo de advertência, como os selos octogonais adotados pelo Chile, apresenta
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mensagens diretas sobre o conteúdo excessivo de nutrientes específicos, demandando pouca
interpretação da mensagem por parte do consumidor, visto que a lógica é escolher por produtos
que contenham menos ou nenhuma advertência. Tanto a CGAN, como os demais órgãos
participantes da Caisan, defendem que esse tipo de modelo é o que mais tem potencial de
orientar escolhas mais saudáveis, sendo compreendido inclusive por crianças.
Desde 2014, a CGAN participa do Grupo de Trabalho da Anvisa sobre rotulagem
nutricional para auxiliar na identificação de problemas na transmissão de informações
nutricionais e de alternativas que possam ajudar a melhorar a efetividade da rotulagem
nutricional. E, desde 2015, esse tema tem sido amplamente discutido e apresentado no CT
Obesidade da Caisan, a fim de auxiliar na identificação de problemas na transmissão de
informações nutricionais e de alternativas que possam ajudar a melhorar a efetividade da
rotulagem nutricional.
Esse colegiado elaborou um posicionamento que propunha o modelo de advertências,
a semelhança do modelo chileno, e os parâmetros nutricionais do Modelo de Perfil de
Nutrientes da Opas, encaminhado àquele GT da Anvisa. Mesmo processo foi feito pelos
representantes da indústria, mas referendando a proposta do modelo GDA com cores63.
Em novembro de 2017, foi realizado o Painel Técnico da Anvisa sobre rotulagem
nutricional frontal, com objetivo de reunir subsídios técnicos e científicos sobre propostas de
rotulagem nutricional apresentadas à Anvisa. Nesse mesmo mês, o Gabinete do Ministro da
Saúde encaminha ao Diretor da Anvisa uma Nota Técnica64 de posicionamento quanto à
proposta de modelo de rotulagem nutricional frontal.
Em 2017, foi realizada cooperação técnica com o Chile para troca de experiências sobre
Rotulagem Nutricional Frontal e Lei de Alimentação Saudável adotada naquele país, em 2016.
Isso permitiu a realização de uma visita técnica ao país, em agosto de 2017, e a participação, em
Santiago-Chile, no Seminário “Para um mundo mais saudável: promovendo alianças para a
regulação de ambientes alimentares”: com apresentação do Brasil e outros países da América
Latina e Caribe sobre o tema.
Em 2018, o Ministério da Saúde continuou apoiando a Anvisa no andamento do
processo de iniciativa regulatória sobre rotulagem nutricional frontal, participando de reuniões
e contribuindo com subsídios técnicos. Outra importante ação foi a contribuição à Tomada
Pública de Subsídios (TPS), aberta pela Anvisa, após publicação da Análise de Impacto
Regulatório (AIR), reafirmando o modelo de advertências e os parâmetros do Modelo de Perfil
de Nutrientes da Opas.
Ainda em 2018, foi realizada Carta Acordo com equipe do Núcleo de Pesquisa de
Nutrição em Produção de Refeições (NUPPRE) da Universidade Federal de Santa Catarina (USFC),
sob a coordenação da Professora Rossana Pacheco da Costa Proença. O objetivo da parceria é
fornecer subsídios técnicos e científicos em relação às diferentes propostas regulatórias
relacionadas à rotulagem nutricional de alimentos embalados comercializados no Brasil. O valor
da Carta Acordo é de R$ 100.000,00.
Atualmente, aguarda-se o posicionamento da Anvisa quanto ao modelo de rotulagem
nutricional frontal e parâmetros que serão colocados em Consulta Pública e posteriormente
adotados pela Agência. O Ministério da Saúde tem apoiado a Anvisa para publicação o mais
breve dessa Consulta Pública.
Destaca-se, ainda, que a CGAN esteve presente em audiências públicas promovidas pela
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Câmara e pelo Senado sobre projetos das casas que estão em tramitação relacionados à agenda.

Principais desafios para a próxima gestão:
Ainda existem diversos desafios na agenda regulatória, essencialmente em função do
seu caráter de enfrentamento com interesses comerciais e muitas vezes não condizentes com
os interesses de saúde pública, motivo pelo qual, observa-se nas diferentes instâncias
(legislativas, executivas, empresariais, etc.) conflitos de interesse que colocam em xeque as reais
possibilidades de avanço sobre o tema. É necessária maior proteção das instâncias de decisão
quanto à influência de instituições e empresas com conflito de interesse nas políticas públicas,
bem como maior articulação com sociedade civil para mobilização da sociedade quanto à
agenda. Da mesma forma é necessário avançar nos próximos anos no avanço das medidas
regulatórias nos seus respectivos espaços de competência (legislativo, Ministério da Fazenda,
Ministério da Educação, Anvisa etc.), garantindo que as proposições já feitas foram tramitar e
serem aprovadas.
As recomendações para a próxima gestão são:


Dar continuidade às discussões sobre as medidas regulatórias;



Dar encaminhamento junto à Casa Civil, formalmente, de todas as propostas legislativas
de iniciativa do Executivo e garantir pressão junto ao Congresso e ao Senado para que
tais propostas sejam aprovadas;



Apoiar institucionalmente a Anvisa para posicionamento final quanto à rotulagem
nutricional frontal, optando pelo modelo de advertência no Brasil;



Elaborar proposta legislativa sobre taxação de bebidas açucaradas a fim de reduzir as
distorções tributárias na Zona Franca de Manaus e garantir aumento de preço para os
refrigerantes, enquanto importante medida para enfrentamento da obesidade no país;



Estudar tributos e como ocorre a composição de preço de outros alimentos e bebidas
ultraprocessados para avaliar a possibilidade de tributação de outras categorias;



Criar mecanismo de proteção de campanhas, políticas e programas do Ministério da
Saúde contra influência de interesses, que tenha como base instrumento de abordagem
e gestão de conflito de interesses, proposto pela Organização Pan-Americana de Saúde.

8.5 Prevenção e controle da obesidade infantil – Programa Crescer

Saudável
No Brasil o excesso de peso acomete 2 em cada 10 crianças menores de 5 anos e 3 em
cada 10 crianças com idade entre 5 e 9 anos. Isso representa um total estimado de 7,3 milhões
de crianças menores de 10 anos com excesso de peso no país.
Muitas crianças hoje estão crescendo em ambientes que incentivam o aumento de peso
e a obesidade. Com a globalização, a urbanização, o aumento da renda, a adoção de modos de
vida mais sedentários, a exposição ao ambiente obesogênico é aumentado em todos os grupos
socioeconômicos e em todas as faixas etárias.
A obesidade infantil está associada a uma combinação de fatores de exposição das
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crianças a um ambiente obesogênico, práticas não saudáveis e respostas biológicas a esse
ambiente. Essas respostas variam entre os indivíduos e são fortemente influenciadas pelo
desenvolvimento ou fatores do curso de vida. Segundo a OMS, o aumento da obesidade infantil
decorre da alteração na disponibilidade e tipo de alimento consumido, associado a um declínio
na atividade física da criança, que resultam em desequilíbrio energético. Como consequência
desse aumento, são observadas repercussões importantes, como o desenvolvimento precoce
de doenças crônicas como resistência à insulina, diabetes, hipertensão, doenças
cardiovasculares; distúrbios psicológicos e obesidade na vida adulta.
As causas da obesidade infantil não são apenas individuais ou familiares, mas também
ambientais e sociais e, por este motivo, se torna muito mais difícil a capacidade de interferência.
Já as consequências do problema para as condições de saúde são bastantes drásticas: crianças
com obesidade aos dois anos possuem 75% de chance de serem obesas aos 35 anos;
adolescentes com obesidade aos 19 anos têm 89% de chance de serem obesos aos 35 anos e
somente crianças com peso saudável aos dois anos têm 50% de chance de ter peso saudável aos
35 anos.
As ações consideradas efetivas na reversão do quadro de obesidade na infância,
apontadas na literatura, são:


Regulação de publicidade de produtos ultraprocessados e daquela dirigida ao público
infantil;



Melhoria da rotulagem de alimentos;



Implementação de medidas fiscais que desencorajem a aquisição de produtos
ultraprocessados e que encorajem a de alimentos in natura ou minimamente
processados;



Promoção de ambientes alimentares saudáveis;



Promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável; e



Desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e Nutricional.

Considerando que intervenções centradas em promoção da saúde, da atividade física e
modos de vida realizadas em escolas têm se mostrado bastante efetivas no controle do excesso
de peso em crianças, em 2017, foi lançado o Programa Crescer Saudável, que consiste em um
conjunto de ações articuladas, a serem implementadas na Rede de Atenção à Saúde do SUS para
garantir o adequado acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na infância, com
vistas a prevenir, controlar e tratar a obesidade infantil. Estas ações abrangem os cuidados
relativos à alimentação e nutrição voltados à promoção e proteção da saúde, diagnóstico e
tratamento da obesidade, incentivo à prática corporal e de atividade física e por ações voltadas
à mudança de práticas não saudáveis. Trata-se de uma agenda do SUS onde está
necessariamente incluída a realização de articulação intersetorial no território, tendo em vista
a complexidade dos determinantes da obesidade.
Tais ações são desenvolvidas no âmbito do Programa Saúde na Escola. Dentre os
municípios que participam do PSE foram priorizados aqueles com i) maior porte populacional,
ii) maior cobertura de vigilância nutricional e iii) maior prevalência de excesso de peso em
crianças menores de 10 anos. Esse rol de municípios recebeu um incentivo financeiro para
implementação das ações de prevenção e controle da obesidade infantil – Crescer Saudável.
Entre 2017 e 2018, foram repassados R$ 36.150.000,00 a 548 municípios em todo o
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país65.
A seguir, são listadas atividades e produtos realizados ao longo de 2017 e 2018 para
implementação do Programa Crescer Saudável:


Elaboração das diretrizes e recomendações do Programa Crescer Saudável;



Estudo de análise dos municípios prioritários ao recebimento do incentivo financeiro
para fortalecimento das ações de prevenção e controle da obesidade, por meio do PSE;



Publicação da Portaria 3.662/2018 (ação orçamentária 10.301.2015 219A - PO 0001 Piso de Atenção Básica em Saúde – PAB Fixo e Variável) vinculado ao Programa Saúde
na Escola (PSE), por meio da qual foram repassados R$ 36.150.000,00 a 548 municípios
em todo o país79.



Elaboração de materiais de apoio à implantação do Programa. Dentre estes o instrutivo
que congrega recomendações aos estados e municípios para a realização de atividades
setoriais (nos equipamentos públicos de saúde) e intersetoriais (reunindo a
potencialidade dos diversos setores sociais para um olhar ampliado do território quanto
às opções apoiadoras de uma escolha alimentar mais saudável);



Apoio institucional a estados e municípios para implantação do programa;



Informes de monitoramento do programa;



Apoio às oficinas de implantação do programa nos estados – DF, GO, BA, PE, RN, SC, ES,
SE.



Realização de videoconferência com todos os estados para apoio à implantação do
programa.

Além do Programa Crescer Saudável, foi elaborada ampla proposta de Projeto de Lei66,
que visa garantir ambientes favoráveis a escolhas alimentares mais saudáveis, respeitadas a
liberdade individual e familiar, com o objetivo de contribuir para proteção da saúde e redução
da obesidade infantil. As medidas estão estruturadas em 6 eixos estratégicos: I) ambiente
escolar; II) publicidade e propaganda; III) disponibilidade e acesso a alimentos; IV) rotulagem
nutricional frontal; V) composição nutricional de alimentos; VI) educação alimentar e
nutricional, para ser enviada à nova gestão.
A expansão do Programa Crescer Saudável e da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil,
o lançamento Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos, a realização de ampla
campanha midiática para enfatizar a multicausalidade da obesidade infantil (descontruindo o
conceito de que a obesidade infantil é culpa da criança ou dos pais) e promoção de hábitos
alimentares saudáveis e a prática de atividade física para crianças, também constam nas
propostas para a nova gestão.

Principais desafios para a próxima gestão


Aprovar medidas custo-efetivas para a prevenção e controle da obesidade infantil:
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regulação da publicidade de alimentos, regulação da venda de alimentos
ultraprocessados em cantinas escolares públicas e privadas, sobretributação de bebidas
adoçadas e adoção de rotulagem frontal com modelo de advertência.


Apoiar estados e municípios na implementação do Programa Crescer Saudável;



Monitorar e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas pelo Programa Crescer
Saudável;



Rever as regras de pactuação do Programa Crescer Saudável para o próximo ciclo do PSE
– 2019/2020;



Discutir a ampliação do Programa Crescer Saudável com a incorporação de mais
municípios no próximo ciclo do PSE – 2019/2020;



Aperfeiçoar a interoperabilidade entre SISAB e Sisvan para otimizar o monitoramento
do programa por meio do indicador de consumo alimentar de crianças menores de 10
anos;



Elaborar instrutivos de apoio a estados e municípios na implementação das ações
previstas pelo Programa Crescer Saudável.

8.6 Parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE)
Especificamente quanto ao público infantil e adolescente, muitos estudos têm sido
feitos com o objetivo de identificar e avaliar intervenções efetivas na prevenção da obesidade,
sendo a maioria das ações realizadas na comunidade, no cuidado à saúde da criança e no
ambiente escolar. Ações efetivas para prevenção da obesidade infantil englobam diversas
estratégias conjuntas, como a melhoria da alimentação ofertada e disponibilizada na escola,
atividades em sala de aula, atividade física/práticas corporais e envolvimento de toda a
comunidade escolar. Políticas que busquem garantir o crescimento e desenvolvimento
adequado das crianças devem focar tanto na garantia do suprimento de alimentos saudáveis
quanto na sua proteção frente a interesses que competem com esse objetivo, ameaçando a
segurança alimentar e nutricional desse segmento populacional. Quanto mais promotor de
saúde for o ambiente no qual a criança está inserida, maiores serão as chances de que
desenvolva hábitos saudáveis.
A articulação intersetorial é fundamental para avanço das políticas públicas de
alimentação e nutrição, em especial com setor educação. O ambiente escolar se configura como
um dos espaços de proteção social mais propício e prioritário para a promoção de hábitos
saudáveis por caracterizar-se como um espaço de formação e potencialização de hábitos e
práticas, no qual as pessoas (alunos, professores, funcionários, dentre outros) passam grande
parte do seu tempo, vivem, aprendem e trabalham. Mais do que espaço de desenvolvimento
cognitivo, a escola é local de difusão de informações, socialização de conhecimento, formação
de valores e hábitos que se perpetuam por toda a vida.
O Ministério da Saúde, via CGAN, tem se articulado com a equipe técnica do FNDE para
aprimoramento das políticas e estratégias de promoção da alimentação adequada e saudável
nas escolas públicas do país. Essa aproximação é favorecida pelo GT Obesidade de Caisan, onde
as duas pastas possuem assento e assim podem pensar ações articuladas e conjuntas sobre o
tema.
Em 2015, o FNDE sinalizou ao Ministério da Saúde a possibilidade de inclusão de
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conteúdo sobre alimentação adequada e saudável na quarta capa dos livros didáticos do ensino
fundamental de todas as escolas públicas do país. O Ministério da Saúde contribuiu então com
a elaboração de conteúdo e proposta de projeto gráfico, em parceria com a área de
comunicação do Departamento de Atenção Básica. Em função dos prazos, não foi possível
incorporar toda a arte gráfica desenvolvida, de forma que foram publicadas apenas as
mensagens propostas. Em 2017, foi retomada a discussão da inclusão de mensagens sobre
alimentação saudável na quarta capa dos livros didáticos, agora para o ensino médio. Os livros
são referentes aos 12 componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, História,
Geografia, Física, Química, Biologia, Língua Estrangeira Moderna (Inglês), Língua Estrangeira
Moderna (Espanhol), Sociologia, Filosofia e Artes.
Para a elaboração das capas, o FNDE firmou parceria com as Universidades UNIRIO, UFRJ
e UERJ e do movimento ‘Comer Pra Quê”, este em razão de ser direcionado à juventude
brasileira com objetivo de gerar consciência crítica sobre as práticas alimentares. Diante da
especificidade do público a ser atingido (adolescentes), optou-se por elaborar capas utilizando
os temas mobilizadores desse movimento e que dialoguem com o componente curricular a que
se destina a obra. Diante da proposta, a equipe de comunicação do DAB elaborou proposta de
arte gráfica para as capas, referenciada pelo conteúdo do “Comer pra quê”. Resultando em 10
capas, entre quadrinhos e ilustrações, que foram aprovadas em julho de 2017 para inclusão nos
livros didáticos a serem produzidos em 2018.
Em 2016, o MS contribuiu com a revisão do material “Manual sobre Alimentação Escolar
para Alunos com Necessidades Alimentares Especiais”, elaborado pelo FNDE. O manual e os
folhetos anexos tem por objetivo apoiar as Entidades Executoras (ex.: municípios, estados,
Distrito Federal e escolas técnicas federais) e, em especial, o nutricionista, no atendimento à
demanda de alunos com necessidades alimentares especiais.
Ainda no final de 2016, o Ministério da Saúde e outros parceiros (MDS, universidades,
CECANES etc.) foram convidados para participar do Grupo de Trabalho do FNDE para revisão dos
parâmetros nutricionais67 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a fim de alinhálos às novas recomendações do Guia Alimentar e com o Modelo de Perfil de Nutrientes da Opas.
Foram realizadas diversas reuniões ao longo de 2016, 2017 e 2018 para a revisão dessa
Resolução. Como resultado do grupo de trabalho, a nova proposta de Resolução incorporou as
seguintes recomendações:


Os cardápios da alimentação escolar deverão ter como base a utilização de alimentos in
natura ou minimamente processados;



As bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas in
natura;



Torna obrigatória a inclusão de alimentos fonte de ferro, como carnes, vísceras, aves e
peixes, pelo menos 4 (quatro) vezes por semana nos cardápios escolares;



Torna obrigatória a inclusão de alimentos fonte de vitamina A pelo menos 3 vezes por
semana nos cardápios escolares;



Os cardápios deverão, obrigatoriamente, limitar a oferta de alguns produtos, como
produtos cárneos68; legumes e verduras em conserva; bebidas lácteas com aditivos ou
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adoçados; biscoito, bolacha, pão ou bolo; doces; margarina ou creme vegetal.
Estabelece a periodicidade e o número máximo de oferta desses produtos, a depender
do período de permanência da criança na escola;


Torna proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e
adoçante nas preparações culinárias e bebidas para as crianças até dois anos de idade.



Os cardápios não deverão oferecer gorduras trans;



Estabelece que, dos recursos utilizados no âmbito do PNAE, no mínimo, 75% deverão
ser destinados à aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados; no
máximo, 20% deverão ser destinados à aquisição de alimentos processados e de
ultraprocessados e, no máximo, 5% deverão ser destinados à aquisição de ingredientes
culinários processados;



Proíbe a utilização de recursos para aquisição dos seguintes alimentos e bebidas
ultraprocessados, tais como: refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou
concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e
outras bebidas similares, bebidas à base de frutas com aditivos ou adoçadas, cereais
com aditivo ou adoçado, bala e similares, confeito, bombom, chocolate em barra e
granulado, biscoito ou bolacha recheada, bolo com cobertura ou recheio, barra de
cereal com aditivo ou adoçada, gelados comestíveis, gelatina, temperos com glutamato
monossódico ou sais sódicos, maionese e alimentos em pó ou para reconstituição.

Atualmente a proposta está sendo finalizada pelo FNDE, aguardando pareceres jurídicos
e outros trâmites internos no órgão.

8.7 Parceria com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) /
Ministério do Trabalho
O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT é um programa governamental de
adesão voluntária, que busca estimular o empregador a fornecer alimentação adequada aos
trabalhadores, por meio da concessão de incentivos fiscais, tendo como prioridade o
atendimento aos trabalhadores de baixa renda, correspondente a rendimentos de valor
equivalente a até cinco salários mínimos, segundo a legislação vigente.
O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) completou, em abril de 2013, 37 anos de
existência, alcançando mais de 16,5 milhões de trabalhadores formais e 175,5 mil empresas
cadastradas (matrizes). Segundo informações do Ministério do Trabalho, contidas em um
Relatório da CGU de Auditoria 2017-2018 sobre o PAT, atualmente 23,5 milhões de
trabalhadores e 254 mil empresas são beneficiários, o que corresponde a uma renúncia
tributária estimada pela Receita Federal, em 2017, de R$ 934 milhões. Esses números, por si só,
justificam o investimento técnico para qualificação do programa.
À época do lançamento do PAT, em 1974, o país possuía 11,8% das mulheres e 8% dos
homens com déficit de peso e 28,7% e 18,5%, respectivamente, de excesso de peso. Já nos anos
de 2008-2009, o perfil nutricional desse segmento da população mudou drasticamente: apenas
1,8% dos homens e 3,6% das mulheres apresentam baixo peso, mas 50,1% dos homens e 48%
das mulheres têm excesso de peso. Tomando como base os estudos populacionais quanto ao
perfil nutricional da população brasileira, em 2013, 50,8% dos brasileiros adultos apresentam
pronto contendo produtos de origem animal, copa, carne bovina curada dessecada, presunto cru, salame, linguiça
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excesso de peso e obesidade, o que está associado a um aumento do consumo de alimentos
ultraprocessados, aumento do número de refeições realizadas fora do domicílio – no qual a
alimentação fornecida pelo PAT pode representar papel fundamental – e baixo consumo de
frutas e hortaliças.
Esse panorama histórico justifica a pertinência de revisão dos parâmetros nutricionais
do PAT, sob responsabilidade de um grupo de trabalho, do qual o Ministério da Saúde participa,
via CGAN. Diante do atual cenário epidemiológico e das novas recomendações do Guia
Alimentar, esse Grupo Técnico, desde 2014, vem envidando esforços para atualizar os
parâmetros nutricionais do Programa69. Esse GT de Revisão dos Parâmetros Nutricionais é
formado por representantes do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
A proposta elaborada pelo GT foi encaminhada e está em fase de apreciação Comissão
Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador (CTPAT). Ela traz importantes avanços
na definição dos parâmetros nutricionais do Programa:


Abordagem referenciada pelo novo Guia Alimentar para a População Brasileira,
privilegiando oferta de alimentos in natura e minimamente processados, vedando a
utilização de alimentos ultraprocessados na elaboração das refeições no Programa;



Atualização das referências de nutrientes recomendados, segundo parâmetros da OMS;



Ênfase na educação alimentar e nutricional como responsabilidade das empresas
beneficiárias, trazer a responsabilidade do desenvolvimento das ações para o ente mais
próximo dos trabalhadores que é a própria empresa na qual ele trabalha, sem prejuízo das
ações desenvolvidas por responsáveis técnicos de outras empresas que forneçam
alimentação ou mesmo das prestadoras;



Faculta ao trabalhador o consumo de bebidas (cafés, chás e sucos) com ou sem açúcar,
oferecendo-lhes as duas opções para livre escolha;



Atualiza os parâmetros relativos ao Responsável Técnico, garantindo a permanência do
nutricionista como único profissional habilitado para essa função.

Em 2017, os encontros de pactuação na CTPAT resultaram na responsabilização das
empresas participantes pela educação alimentar e nutricional dos trabalhadores; na garantia de
um nutricionista como Responsável Técnico e na revisão dos parâmetros nutricionais do PAT.
Nesse ano, também foram encaminhadas ao Órgão Gestor do Programa (MTE) as referências
bibliográficas que embasaram a revisão dos parâmetros nutricionais do PAT para apoiar a
análise das mudanças propostas. Contudo, com as mudanças na equipe técnica do MTE que
conduzem o PAT, em 2018, não houve avanço na discussão das propostas.
A implementação de ações e estratégias intersetoriais para a promoção da alimentação
adequada e saudável, tais como as propostas aqui tratadas, esbarra em entraves políticos e
processuais nos órgãos envolvidos, de forma que muitas propostas não conseguem avançar ou
avançam de forma bastante lenta e aquém do desejável. Esse é o principal desafio a ser
superado.
No entanto, a articulação das áreas técnicas, a comunicação constante, a existência de
um espaço de governança intersetorial (CT Obesidade Caisan), favorecem o diálogo e a
articulação e consequentemente as chances de implementação de aprimoramentos
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necessários. Reforçar e defender a existência e permanência desses espaços é fundamental para
ações de promoção da alimentação adequada e saudável e para promoção da saúde de forma
integral.
Em relação ao PAT:


Mudanças na CLT, implementadas pelo Governo Temer, em 2017 abriram
precedente para as empresas pagarem o auxílio-alimentação ao trabalhador sem
terem a obrigação de cumprir as regras do PAT.



Obter alinhamento de uma proposta entre as bancadas de trabalhadores e
empregadores que busque garantir as condições necessárias para alcance de seu
objetivo, qual seja: proteger, promover e apoiar hábitos alimentares saudáveis.
Este desafio requer esforço no delineamento de responsabilidade compartilhada
entre os atores envolvidos no Programa, e não apenas pelo setor governamental,
além do fortalecimento e qualificação do monitoramento e avaliação do Programa.



Manter processo de sensibilização dos representantes da CTPAT para a necessidade
de revisão dos parâmetros nutricionais frente à epidemia de sobrepeso e obesidade
e do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados na população brasileira.
Embora as inúmeras justificativas epidemiológicas que justificam as propostas
apresentada pelo GT de Revisão dos Parâmetros Nutricionais ainda há dissensos
políticos entre os participantes da Comissão que impedem a revisão do Programa,
nesses e em outros aspectos;



Incidir sobre o órgão gestor do PAT para que a Portaria Interministerial
MT/MF/MS/MDS/MPDG, que foi elaborada pelo Grupo Técnico, com vistas ao
alinhamento do PAT às diretrizes e orientações do Guia Alimentar para a População
Brasileira.

Permanece o desafio dessa agenda de avançar com a revisão dos parâmetros
nutricionais do Programa, a fim de justificar sua existência enquanto estratégia de garantia da
Segurança Alimentar e Nutricional dos trabalhadores assistidos.

8.8 Parceria na Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica
(Pnapo)
Em agosto de 2012, foi instituída a Política Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica – Pnapo, por meio do Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012, firmando o
compromisso do governo federal em “integrar, articular e adequar políticas, programas e ações
indutores da transição agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica, como
contribuição para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio
do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis.” Essa
política, portanto, tem papel fundamental para o fortalecimento das estratégias de promoção
da alimentação adequada e saudável, garantia da SAN e, em consequência, do Direito Humano
à Alimentação Adequada (DHAA).
A Pnapo, que tem o intuito de apoiar os processos indutores da transição agroecológica
e da produção orgânica, foi construída em diálogo com os movimentos sociais do campo, da
cidade e da floresta que reivindicam modelos de produção sustentáveis, que promovam geração
de renda e maior oferta de alimentos saudáveis. O principal instrumento de gestão da Pnapo é
o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo).
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A estrutura de governança do Planapo prevê dois colegiados, dos quais o Ministério da
Saúde participa: a Comissão Intersetorial de Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo) e Cnapo
Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Esta é composta por quatorze
representantes da sociedade civil e quatorze representantes de órgãos do Governo Federal).
Coube a Ciapo, com a consultas a Cnapo, a tarefa de elaborar e monitorar o I e o II o
Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - Planapo, para viabilizar a implementação
da Pnapo.
A agenda da saúde é viabilizada por duas temáticas de interface no Planapo: a promoção
da alimentação adequada e saudável, tendo como conector principal o Guia Alimentar da
População Brasileira, e a saúde do trabalhador e meio ambiente, especialmente em relação ao
impacto da produção de alimentos com o uso de agrotóxicos. Portanto, integram esses dois
colegiados, em representação do Ministério da Saúde, o Departamento de Vigilância em Saúde
da Secretaria de Vigilância em Saúde - DSAST/SVS, como representante titular, e a CGAN/SAS,
como suplente.
Segundo o balanço feito do I Planapo, cuja vigência foi de 2013-2015, esse foi considerado
um grande avanço, do ponto de vista do ordenamento de ações na área de agroecologia e
produção orgânica, considerando que:


Promoveu a articulação entre agentes públicos e privados envolvidos;



Ampliou as iniciativas de gestores governamentais na área;



Contribuiu para a incorporação do tema em processos de planejamento e
implementação de políticas públicas, tanto em nível federal, quanto subnacional;



Possibilitou avançar no acompanhamento da execução de ações governamentais
relativas à agenda, por meio da criação e aperfeiçoamento de canais de diálogo entre
sociedade e gestores, e destes entre si, em instâncias de gestão coletiva a Comissão
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Cnapo) e a Câmara Interministerial de
Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo)

Tendo por base as lições aprendidas no curso da implementação do primeiro plano,
governo e sociedade dão início em um novo ciclo de planejamento. O resultado foi a publicação,
em 2016, do II Planapo com vigência de 2016-2019. Ele integra as principais ações do governo
federal em agroecologia e produção orgânica para o quadriênio, fundamentadas e alinhadas
com o Plano Plurianual (PPA) do mesmo período.
Várias metas estão sob responsabilidade, principal ou compartilhada, do Ministério da
Saúde, especialmente da Anvisa e SVS. Apenas uma iniciativa (componente da Meta 20 Promover a comercialização e o consumo de produtos orgânicos, de base agroecológica e da
sociobiodiversidade, do Eixo 4 – Comercialização e Consumo) ficou a cargo da CGAN,
diretamente, qual seja:


“Implementar as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, em
ações e estratégias de Educação Alimentar e Nutricional, intrasetorial, intersetorial e
transetorial, reforçando o consumo de alimentos regionais e as práticas produtivas
sustentáveis que respeitem a biodiversidade.”

Outra iniciativa nesse mesmo eixo e meta, mas sob responsabilidade principal do MAPA,
da qual a CGAN pode participar como ator parceiro é:
“Realizar campanha permanente de promoção dos produtos orgânicos, fazendo uma
abordagem sobre os benefícios ambientais, sociais e nutricionais desses produtos, estimulando
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o seu consumo e divulgando os princípios agroecológicos”. Em síntese, no período decorrido
entre 2015 – 2018, a CGAN participou ativamente: das plenárias na Cnapo e da Ciapo
(periodicidade trimestral); do processo de revisão e monitoramento do Planapo I e da
construção e do monitoramento do Planapo II.
Com o Planapo 2016-2019, são assentadas as bases para a continuidade do processo de
consolidação e aperfeiçoamento da política de agroecologia e produção orgânica, com a
consciência de que há muito para se avançar, mas também com a convicção da importância da
construção deste caminho para recolocar a produção agrícola em uma relação sustentável com
o meio ambiente, que possa beneficiar amplamente os cidadãos e cidadãs do campo, das
florestas, das águas e da cidade.

Perspectivas e desafios relacionados ao Planapo para a próxima gestão


Fortalecer o apoio do setor saúde ao Planapo, em razão de sua importância para a saúde
e nutrição da população e em consonância ao que objetiva a PNAN;



Fomentar discussões sobre sistema alimentar sustentável, no âmbito das ações
educativas que tenham por base o Guia Alimentar, desenvolvidas no âmbito do SUS e
do Sisan;



Desenvolver ou apoiar ações e campanhas sobre alimentação saudável e produção
orgânica e de base agroecológica;



Incentivar, por meio dos materiais educativos que se proponha a promover a
alimentação adequada e saudável, o consumo de alimentos orgânicos e de base
agroecológica e em consonância com as recomendações do Guia Alimentar;



Continuidade na participação dos órgãos colegiados Ciapo e Cnapo.
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9.VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) corresponde à terceira diretriz da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e consiste na descrição contínua e na predição de
tendências da situação de alimentação e nutrição e seus fatores determinantes, o que possibilita
a criação de indicadores de saúde e nutrição para orientar a formulação de políticas públicas e
ações locais de atenção nutricional. Ela está inserida no conjunto de ações de políticas públicas
para promoção dos direitos humanos à saúde e à alimentação e, nesse contexto, deve ser
percebida de maneira ampliada, incluindo a vigilância nos sistemas de informação em saúde,
produção científica, chamadas nutricionais e inquéritos populacionais.

9.1 Fortalecimento da VAN nos Serviços de Saúde
Em relação à realização da VAN nos serviços de saúde, especialmente na Atenção Básica,
destacam-se os esforços empreendidos nestes quatro últimos anos na gestão federal para
disponibilizar uma versão mais inteligível e que otimize o registro de dados pelos municípios na
principal ferramenta para gestão das informações de VAN - o Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (Sisvan)
O Sisvan é uma ferramenta para o monitoramento da situação alimentar e nutricional e
de apoio aos profissionais de saúde para o diagnóstico local das condições e agravos alimentares
e nutricionais, identificando fatores de risco ou proteção para as condições de saúde da
população atendida nos serviços de Atenção Básica no Brasil. Por meio do uso deste sistema, é
possível registrar e disseminar informações acerca da avaliação antropométrica e de consumo
alimentar da população atendida na Atenção Básica, nas diferentes fases do curso da vida,
independente do sexo, raça/cor, escolaridade ou pertencente a algum povo ou comunidade
tradicional. Destaca-se a importância histórica desta ferramenta por ter sido um dos primeiros
sistemas de informação no setor saúde a permitir o registro e o uso da informação
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individualizada, desde 2008.
Em junho de 2017, reunindo diversas solicitações de aprimoramento das
funcionalidades disponíveis no sistema, foi lançada a versão 3.0 do Sisvan, a partir do trabalho
conjunto desta Coordenação e do Núcleo de Tecnologia da Informação do Departamento de
Atenção Básica do SUS (NTI/DAB). O objetivo desta reestruturação do sistema foi:
•

Otimizar a integração do Sisvan com o e-SUS Atenção Básica;

•

Unificar o cadastro por meio do Cartão Nacional de Saúde (CNS);

•

Organizar o cadastro a partir do registro de dados do indivíduo (e não mais
da família/domicílio);

•

Melhorar o desempenho na geração de relatórios;

•

Centralizar os acessos e perfis do Sisvan na plataforma e-gestor Atenção
Básica;

•

Adequar o layout ao padrão dos demais sistemas da Atenção Básica, com
melhoria na visualização por diferentes dispositivos (desktop, tablet e
smartphone).

Paralelo ao desenvolvimento dessa nova versão do sistema, foi também conduzida ação
de higienização da base de dados do Sisvan, coordenada pelo NTI/DAB, uma vez que
apresentava elevado número de cadastros duplicados, comprometendo tanto as taxas de
cobertura como prevalências do estado nutricional obtidas, em especial dos anos anteriores a
2015 (quando se tornou obrigatório o uso do CNS no Sisvan). Dessa forma, o tratamento das
duplicidades foi organizado em duas etapas: 1 – comparação entre dados idênticos,
considerando-se nome completo, sexo, data de nascimento, nome completo da mãe, município
e UF de nascimento e 2 – agrupamento de registros de usuários, conforme dados sobre consumo
alimentar, doenças, estado nutricional, grupo e programa de atendimento. Após esse processo,
os usuários do sistema na rede de saúde podem também realizar a unificação de cadastros
duplicados identificados por meio do uso da ferramenta “agrupador de indivíduos”.
Dentre os objetivos descritos acima, merece destaque o item que trata da integração do
Sisvan com o e-SUS AB, realizada com o foco de evitar a duplicidade de trabalho gerado pela
digitação da mesma informação em diferentes sistemas de informação em saúde. Os dados do
e-SUS AB são incorporados gradativamente ao Sistema de Informações da Atenção Básica Sisab, respeitando-se o cronograma de envio de dados pelas equipes de Atenção Básica para a
base nacional.
A cada início de ano, o Departamento de Atenção Básica determina, por meio de
portaria, o cronograma com as datas de envio das informações ao Sisab em cada competência,
tendo como prazo máximo para o envio da base de dados, o dia 20 do mês subsequente à
competência de produção. Adicionalmente, poderão ser enviados ao Sisab dados de produção
com até 12 (doze) meses de atraso, somente para fins de complementação dos dados enviados
anteriormente ou para regularização do envio da produção quando não realizada dentro do
prazo previamente estabelecido. Os dados enviados para a base nacional do Sisab são
exportados para o Sisvan após processamento e validação, o que ocorre em até 10 dias após o
prazo máximo de envio de dados referentes à Atenção Básica para o Sisab. Estes prazos devem
ser considerados para o planejamento e monitoramento das ações de vigilância nos estados e
municípios. Após concluídos todos esses procedimentos70, os registros informados no e-SUS
70

Esses procedimentos estão descritos detalhadamente na Nota Técnica de nº 51 (disponível no link:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/nt_51_sei_2017.pdf),
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poderão ser consultados no Sisvan por meio de relatórios consolidados e individualizados.
Para a integração efetiva entre o Sisab e o Sisvan as equipes de Atenção Básica devem
garantir: a) o registro dos dados referentes à antropometria (peso e altura); b) o registro dos
dados de marcadores de consumo alimentar; c) a identificação dos cidadãos utilizando o número
do Cartão Nacional de Saúde (CNS). Os dados que migrarão do Sisab para o Sisvan, via e-SUS
AB71, são referentes aos seguintes blocos de registro do e-SUS AB:
I - Cadastro Individual;
II - Cadastro Domiciliar e Territorial;
III - Atendimento Individual;
IV - Atividade Coletiva;
V - Visita Domiciliar e Territorial; e,
VII - Marcadores do Consumo Alimentar.
Com isso, os dados de VAN registrados em cada atendimento realizado pela equipe de
Atenção Básica, dados antropométricos e/ou marcadores do consumo alimentar, com o cidadão
devidamente identificado pelo número do CNS, passam a compor a base de dados do Sisvan.
Espera-se que, com a integração entre os sistemas de informação, gestores e
profissionais de saúde passem a reconhecer efetivamente a informação como elemento
estratégico para a gestão e, principalmente para o cuidado, discutindo a importância do uso e
da disseminação das informações para o planejamento, a execução e a avaliação das atividades
inerentes ao setor saúde e, especialmente, sobre as condições de vida da população
Em outubro de 2016, foram iniciadas as primeiras incorporações de registros do e-SUS
AB para o Sisvan e, atualmente, dispõe-se dos registros individuais identificados com o Cartão
Nacional de Saúde, atualizados no Sisvan até a competência de julho de 2018. O quantitativo de
registros do e-SUS, incorporados ao Sisvan, contribuiu, no ano de 2018 (dados parciais de
novembro), com o total de 82,5% de pessoas avaliadas quanto à antropometria e 51,1% de
pessoas avaliadas quanto ao consumo alimentar, conforme apresentado nas Tabela 34 e 35,
respectivamente. Salienta-se que os dados referentes às fichas de visita domiciliar do e-SUS
ainda não foram incorporados à base do Sisvan, bem como ainda não ocorreu a migração dos
dados de antropometria do Sistema de Gestão do PBF na Saúde.
Os relatórios do Sisvan apresentam os indicadores de saúde com base no total de
pessoas avaliadas no respectivo espaço geográfico e ano considerado. Dessa maneira, mesmo
que o sistema identifique o registro de duas ou mais avaliações, o relatório consolidado
considerará apenas o registro mais recente. Em relação aos dados gerados pelo Sisvan, é
possível identificar o número de pessoas acompanhadas, considerando os dados
antropométricos consolidados, cujo registro tenha ocorrido pelo Sisvan Web, pelo Sistema de
Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde e pelo e-SUS Atenção Básica, e dos marcadores de
consumo alimentar pelo Sisvan web e pelo e-SUS Atenção Básica.
A Tabela 34 apresenta a proporção da participação do Sisvan, do Sistema de Gestão do
Programa Bolsa Família na Saúde e e-SUS Atenção Básica no registro de antropometria para a
base de dados do Sisva, no quadriênio 2015 – 2018.

71

Migração possível com PEC - Prontuário Eletrônico do Cidadão, por CDS - Coleta de Dados Simplificada, ou por
integração com sistema próprio/terceiro,
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Tabela 34 - Proporção de participação na base de dados do Sisvan de acordo com a origem do
registro de antropometria, segundo Unidades da Federação e macrorregiões, no período de
2015 a 2018
2015
REGIÃO/UNIDADE
DA FEDERAÇÃO

Sisvan

PBF

2016
Sisvan

PBF

2017
Sisvan

PBF

2018

AC

2,8

93,9

ESUS
AB¹
7,4

3,3

78,3

ESUS
AB
26,9

0,6

85,9

ESUS
AB
20,5

Sisvan

PBF

0,0

0,0

ESUS
AB²
100,0

AM

3,2

91,4

11,4

2,2

68,7

39,2

1,2

74,2

35,5

2,3

0,0

98,8

AP

2,3

93,2

7,2

2,1

82,3

21,8

2,4

85,4

18,9

8,7

0,0

91,8

PA

4,3

92,0

9,2

2,0

77,2

30,4

2,5

82,2

25,6

9,4

0,0

92,5

RO

1,2

86,1

17,3

0,5

42,5

64,8

0,9

47,2

60,7

0,6

0,0

99,7

RR

1,6

96,1

4,1

0,2

82,7

21,1

0,4

80,9

25,3

0,2

0,0

99,9

TO

13,7

81,6

12,5

8,1

53,5

51,7

3,9

53,8

56,7

2,5

0,0

98,6

Norte

4,6

90,7

10,2

2,6

70,0

37,1

2,1

74,8

33,7

4,8

0,0

96,4

AL

4,2

93,1

7,9

2,7

72,4

35,9

3,6

74,7

34,0

7,8

0,0

95,6

BA

4,3

93,9

7,1

3,2

82,9

22,9

2,6

85,3

21,7

6,6

0,0

95,4

CE

1,2

93,9

8,7

0,7

78,0

29,9

0,7

81,5

26,0

2,6

0,0

98,0

MA

2,1

93,8

10,2

0,8

78,9

31,1

0,6

82,4

28,9

1,8

0,0

98,7

PB

7,3

92,3

9,9

5,2

78,3

29,3

6,9

79,0

27,4

14,6

0,0

90,5

PE

5,0

94,6

4,6

3,4

81,4

22,7

3,6

85,1

19,1

14,3

0,0

89,5

PI

2,0

94,8

8,4

1,3

74,8

34,5

0,9

76,5

34,9

1,3

0,0

99,4

RN

4,1

93,2

7,2

2,4

80,7

24,8

2,5

82,4

23,5

11,3

0,0

90,7

SE

1,9

95,4

6,1

1,5

88,3

16,6

1,6

90,1

14,9

3,7

0,0

96,6

Nordeste

3,5

93,9

7,9

2,3

79,7

27,5

2,3

82,5

25,2

6,2

0,0

95,7

ES

15,4

83,5

7,3

11,1

73,5

22,4

9,7

78,3

19,0

20,6

0,0

81,7

MG

42,2

61,0

6,4

33,7

46,0

34,6

52,5

38,9

30,8

63,2

0,0

51,9

RJ

6,2

91,3

5,1

5,3

81,2

17,7

5,2

83,5

15,3

23,5

0,0

79,0

SP

13,3

80,4

10,4

8,8

52,5

45,4

9,4

55,4

43,0

13,3

0,0

90,9

Sudeste

26,2

73,0

7,4

20,2

54,3

35,5

31,3

51,2

32,2

47,0

0,0

64,3

PR

26,5

63,8

19,5

17,0

39,3

54,5

19,3

40,6

51,1

26,6

0,0

79,2

RS

18,9

72,6

15,2

13,2

43,0

53,2

13,0

42,8

54,2

17,3

0,0

85,9

SC

32,2

53,3

20,8

12,7

21,7

73,5

8,6

17,4

81,9

5,9

0,0

96,9

Sul

24,9

65,0

18,2

14,7

35,9

59,1

14,0

33,9

61,8

15,6

0,0

88,3

DF

7,3

93,1

-

5,8

94,5

0,0

2,3

95,5

3,4

2,3

0,0

98,4

GO

5,3

89,8

9,9

1,7

69,6

34,8

0,7

70,0

36,2

1,1

0,0

99,2

MS

17,3

77,6

11,2

13,2

55,5

41,6

11,8

55,3

44,0

11,9

0,0

92,5

MT

7,2

84,9

11,6

4,2

52,4

51,6

4,7

51,9

53,9

2,7

0,0

98,5

Centro-Oeste

8,5

86,1

10,0

5,2

62,3

39,8

4,5

62,3

41,9

4,3

0,0

97,3

Brasil

11,6

85,2

9,1

8,6

65,5

35,4

11,8

65,9

33,6

23,2

0,0

82,5

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2018.
Nota: Dados preliminares em virtude da ausência de registros provenientes das fichas de visita domiciliar do e-SUS
Atenção Básica, dos prazos para envio de produção ao Sisab e dos dados do Programa Bolsa Família na Saúde em
2018. Extração realizada em novembro de 2018.
1. Refere-se às competências de setembro a dezembro de 2015.
2. Refere-se às competências de janeiro a julho de 2018.
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Observa-se gradual aumento da participação do e-SUS AB na base de dados do Sisvan,
que passou de 9,1% para 33,6% no período de 2015 – 2017, o que indica que pode estar
ocorrendo unificação dos registros de saúde nas Unidades Básicas de Saúde, em consonância a
proposta da estratégia e-SUS pelo Ministério da Saúde, reduzindo, assim, o retrabalho de
registro da mesma informação em distintos sistemas pelas equipes de atenção básica. No
entanto, destaca-se que a maior participação da base do Sisvan ainda é proveniente do Sistema
de Gestão do PBF na Saúde, indicando que os dados antropométricos aqui apresentados
correspondem, na sua maioria, às famílias beneficiárias do PBF que são acompanhadas
rotineiramente na Atenção Básica do SUS.
Quanto aos marcadores do consumo alimentar, observa-se também importante
aumento da participação do e-SUS AB ao longo do quadriênio 2015 – 2018, conforme
apresentado na Tabela 35 abaixo.

Tabela 35 - Proporção de participação na base de dados do Sisvan de acordo com a origem do
registro de marcadores do consumo alimentar, segundo Unidades da Federação e
macrorregiões, no período de 2015 a 2018
REGIÃO/ UNIDADE
DA FEDERAÇÃO
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
Norte
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
Nordeste
ES
MG
RJ
SP
Sudeste
PR
RS
SC
Sul
DF
GO
MS
MT
Centro-Oeste
Brasil

2015
Sisvan
Web
98,2
83,5
100,0
92,4
99,2
95,0
90,3
55,2
71,3
93,3
76,5
60,1
61,3
83,9
91,1
78,1
74,1
98,6
92,9
96,9
93,7
93,6
84,5
91,9
93,7
89,2
100,0
85,6
94,1
90,7
91,4
87,2

2016
e-SUS
AB¹
2,4
17,0
7,7
100,0
1,3
5,3
9,9
48,9
31,7
6,7
23,6
40,2
41,6
18,0
9,2
21,9
27,0
1,7
7,4
4,3
7,6
7,1
17,2
10,6
6,7
12,4
17,0
6,0
10,7
9,8
13,7

Sisvan
Web
84,3
57,5
98,5
43,8
17,1
52,6
60,5
53,9
15,9
17,5
39,5
16,1
34,4
11,0
25,6
32,0
66,7
22,0
85,2
70,4
32,9
65,2
66,2
28,6
44,2
27,7
33,1
100,0
15,7
33,1
40,8
33,8
45,4

2017
e-SUS
AB
21,9
45,0
1,5
57,5
83,7
48,5
45,0
49,0
86,6
86,8
61,4
85,0
67,1
89,6
77,8
69,4
33,9
80,0
14,8
38,2
68,6
41,1
41,3
73,9
64,1
73,8
70,9
0,0
85,8
69,5
62,8
68,7
59,1

Sisvan
Web
39,5
34,7
88,3
61,6
25,3
80,7
43,6
51,5
21,5
23,5
59,2
17,6
19,0
26,5
28,9
55,2
52,2
27,5
12,4
87,5
28,1
65,7
80,0
31,4
48,3
7,9
21,9
99,0
9,6
37,3
44,9
36,1
55,6

2018
e-SUS
AB
66,6
69,1
11,7
44,0
76,8
23,9
62,7
53,6
79,6
81,1
42,0
82,8
81,9
75,3
73,4
46,9
50,0
74,6
88,1
21,4
73,2
40,6
28,0
70,2
52,7
93,1
79,3
1,3
91,1
67,4
60,5
67,9
49,7
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Sisvan
Web
0,1
26,5
92,2
60,9
16,5
17,9
18,1
43,3
23,4
20,0
82,7
15,6
20,4
30,4
19,5
61,5
2,8
31,0
23,8
79,5
26,8
62,3
73,1
35,3
56,9
8,4
31,3
76,0
8,5
16,8
16,2
16,1
53,1

e-SUS
AB²
99,9
77,1
7,8
44,6
84,2
85,9
84,1
60,7
77,2
83,0
19,7
84,5
80,5
71,2
81,9
41,0
98,2
70,6
77,2
27,7
74,3
43,8
33,4
65,5
43,4
92,5
69,4
26,3
91,5
83,4
84,7
84,4
51,1

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2018.
Nota: Dados preliminares em virtude dos prazos para envio de produção ao Sisab. Extração realizada em novembro
de 2018.
1 Refere-se às competências de setembro a dezembro de 2015.
2 Refere-se às competências de janeiro a julho de 2018.

A partir da integração entre os sistemas, e com a continuidade da migração dos dados
nutricionais do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde, é reforçada a
consolidação do Sisvan como o sistema de gestão das informações provenientes do exercício da
VAN na rotina dos serviços de saúde.
Com base no número de pessoas acompanhadas são estabelecidas as coberturas do
sistema72. A Tabela 36 apresenta as coberturas do Sisvan segundo Unidades da Federação,
macrorregiões e Brasil, correspondente ao acompanhamento de aproximadamente 10,4
milhões de pessoas nos serviços de Atenção Básica de todo o país, no ano de 2018 (dado
preliminar – novembro 2018).
Tabela 36 – Cobertura populacional do estado nutricional por Estado, macrorregião e Brasil,
no período de 2015 a 2018
UF

2015

2016

2017

2018

Nº de
acompanha
dos

Cobert
ura (%)

Nº de
acompanha
dos

Cobert
ura (%)

Nº de
acompanha
dos

Cobert
ura (%)

Nº de
acompanha
dos

Cobert
ura (%)

AC

189.120

24,9

185.031

24,4

184.763

AM

966.593

26,9

931.304

25,9

955.233

24,3

32.177

4,2

26,6

326.797

9,1

AP

97.282

13,9

105.710

15,1

105.618

PA

1.800.600

23,0

1.735.999

22,2

1.759.393

15,1

19.076

2,7

22,5

443.415

5,7

RO

291.746

18,3

250.795

15,8

RR

93.806

20,0

88.589

18,9

263.172

16,6

129.969

8,2

90.610

19,3

9.817

2,1

TO

441.173

31,1

415.596

Norte

3.880.320

23,7

3.713.024

29,3

434.332

30,6

230.854

16,3

22,7

3.793.121

23,2

1.192.105

7,3

AL

717.550

22,7

686.384

21,7

697.962

22,0

204.158

6,4

BA

2.842.277

20,1

2.815.281

19,9

2.846.494

20,1

557.289

3,9

CE

2.118.776

24,6

1.927.567

22,4

1.966.509

22,9

433.061

5,0

MA

1.959.023

29,2

1.857.441

27,7

1.897.012

28,3

464.079

6,9

PB

874.121

22,9

828.994

21,7

833.305

21,8

219.789

5,8

PE

1.483.347

16,6

1.486.679

16,6

1.493.975

16,7

240.529

2,7

PI

825.637

26,1

809.149

25,6

824.568

26,1

258.101

8,2

RN

565.292

17,5

541.212

16,8

545.615

16,9

115.474

3,6

SE

396.157

18,8

412.635

19,5

416.291

19,7

58.662

2,8

Nordes
te

11.782.180

21,9

11.365.342

21,1

11.521.731

21,4

2.551.142

4,7

ES

349.600

9,8

303.448

8,5

310.356

8,7

82.585

2,3

MG

3.471.422

17,5

3.952.440

19,9

4.016.138

20,2

2.628.354

13,2

RJ

978.515

6,0

944.996

5,8

954.341

5,9

157.157

1,0

72

A cobertura compreende a razão entre o número de pessoas acompanhadas na Atenção Básica com registro de
dados nutricionais no Sisvan e o número de pessoas residentes num determinado município, estado ou Brasil em
determinado ano.
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SP

2.564.988

6,1

2.398.065

5,7

2.442.574

5,8

1.091.747

2,6

Sudest
e
PR

7.364.525

9,0

7.598.949

9,3

7.723.409

9,5

3.959.843

4,9

1.380.494

13,1

1.205.248

11,4

1.250.453

11,8

632.483

6,0

RS

1.039.796

9,7

955.298

8,9

984.956

9,1

538.023

5,0

SC

859.641

13,5

973.776

15,3

1.031.543

16,2

823.898

12,9

Sul

3.279.931

11,8

3.134.322

11,3

3.266.952

11,8

1.994.404

7,2

DF

85.531

3,2

86.382

3,3

86.476

3,3

30.021

1,1

GO

652.724

10,6

634.170

10,3

652.408

10,6

219.926

3,6

MS

356.790

14,2

341.853

13,6

347.262

13,9

164.372

6,6

MT

511.743

16,4

496.634

15,9

523.490

16,8

288.120

9,2

Centro
-Oeste

1.606.788

11,1

1.559.039

10,8

1.609.636

11,2

702.439

4,9

Brasil

27.913.744

14,4

27.370.676

14,1

27.914.849

14,4

10.399.933

5,4

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2018.
Nota: Dados preliminares em virtude da ausência de registros provenientes das fichas de visita domiciliar do e-SUS
Atenção Básica, dos prazos para envio de produção ao Sisab e dos dados do Programa Bolsa Família em 2018. Extração
realizada em novembro de 2018.

Vez que a extração de dados ocorreu em novembro de 2018, as coberturas
apresentadas na tabela acima, poderão ser alteradas para o período, já que a Portaria nº 97, de
6 de janeiro de 2017, estabelece que poderão ser enviados ao Sisab dados de produção com até
12 meses de atraso - somente para fins de complementação dos dados enviados anteriormente
ou para regularização do envio da produção quando não realizada dentro do prazo previamente
estabelecido. Adicionalmente, o uso da ferramenta “agrupador de indivíduos” disponível no
Sisvan, minimiza as duplicidades e, como consequência, influencia no número de pessoas
acompanhadas. Adicionalmente, as fichas de visita domiciliar ainda não foram incorporadas à
base do Sisvan.
No período de 2015 a 2017, houve pouca alteração na cobertura e no número absoluto
de indivíduos acompanhados em relação ao estado nutricional no Brasil, passando de
27.913.744 para 27.914.849 de pessoas, mas ainda assim representa importante volume de
dados e compreende grande esforço das equipes de Atenção Básica para alcançar tal resultado.
Ressalva-se que a baixa cobertura apresentada no ano de 2018, decorre da não incorporação
dos dados do PBF e atrasos na migração dos dados do e-SUS para o Sisvan.
Em relação ao consumo alimentar, observa-se que houve a incorporação de quase 190
mil novos indivíduos acompanhados, no período decorrido entre 2015 a 2017, conforme
apresentado na Tabela 37. Houve um aumento do número de pessoas acompanhadas, mas não
suficiente para aumentar a cobertura populacional do consumo alimentar. Possivelmente o
incremento de pessoas avaliadas quanto aos marcadores do consumo alimentar foi percebido
pela incorporação dos registros do e-SUS AB, que foi intensificada a partir de 2016, e, por meio
da unificação dos registros em um único sistema, que contribuiu para que a avaliação do
consumo alimentar fosse melhor incorporada na rotina da Atenção Básica.

Tabela 37 – Cobertura populacional dos marcadores de consumo alimentar por Estado,
macrorregião e Brasil no período de 2015 a 2018
UF

2015

2016

2017
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2018

Nº de
acompanh
ados

Cobert
ura
(%)

Nº de
acompanh
ados

Cobert
ura
(%)

Nº de
acompanh
ados

Cobert
ura
(%)

Nº de
acompanh
ados

Cobert
ura
(%)

AC

4.218

0,6

589

0,1

659

0,1

1.368

0,2

AM

26.802

0,7

14.212

0,4

16.795

0,5

14.580

0,4

AP

2.043

0,3

2.838

0,4

2.888

0,4

1.790

0,3

PA

38.744

0,5

40.613

0,5

44.238

0,6

39.213

0,5

RO

2.946

0,2

3.243

0,2

3.570

0,2

3.382

0,2

RR

369

0,1

231

0,0

238

0,1

78

0,0

TO

28.572

2,0

19.659

1,4

21.799

1,5

15.095

1,1

NORTE

103.694

0,6

81.385

0,5

90.187

0,6

75.506

0,5

AL

18.549

0,6

16.656

0,5

19.347

0,6

12.949

0,4

BA

43.236

0,3

34.649

0,2

40.044

0,3

35.875

0,3

CE

14.382

0,2

8.152

0,1

8.876

0,1

19.884

0,2

MA

46.240

0,7

24.868

0,4

28.597

0,4

29.279

0,4

PB

19.810

0,5

10.718

0,3

12.028

0,3

10.214

0,3

PE

25.951

0,3

23.378

0,3

26.857

0,3

25.438

0,3

PI

15.722

0,5

13.037

0,4

14.517

0,5

8.938

0,3

RN

12.805

0,4

10.180

0,3

10.946

0,3

6.476

0,2

SE

4.176

0,2

3.057

0,1

3.355

0,2

1.741

0,1

NORDE
STE

200.871

0,4

144.695

0,3

164.567

0,3

150.794

0,3

ES

1.666

0,0

1.839

0,1

6.341

0,2

12.015

0,3

MG

199.232

1,0

369.523

1,9

385.642

1,9

375.225

1,9

RJ

23.925

0,1

25.499

0,2

27.535

0,2

25.416

0,2

SP

73.694

0,2

68.103

0,2

72.825

0,2

57.279

0,1

SUDES
TE
PR

298.517

0,4

464.964

0,6

492.343

0,6

469.935

0,6

48.838

0,5

48.743

0,5

52.831

0,5

49.192

0,5

RS

30.364

0,3

22.595

0,2

25.267

0,2

38.982

0,4

SC

20.818

0,3

72.598

1,1

83.499

1,3

52.227

0,8

SUL

100.020

0,4

143.936

0,5

161.597

0,6

140.401

0,5

DF

4.831

0,2

1.866

0,1

1.887

0,1

857

0,0

GO

26.889

0,4

13.296

0,2

15.249

0,2

10.135

0,2

MS

41.744

1,7

32.863

1,3

34.542

1,4

29.013

1,2

MT

27.788

0,9

25.145

0,8

28.006

0,9

21.379

0,7

CENTR
OOESTE
BRASIL

101.252

0,7

73.170

0,5

79.684

0,6

61.384

0,4

804.354

0,4

908.150

0,5

988.378

0,5

898.020

0,5

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2018.
Nota: Dados preliminares em virtude dos prazos para envio de produção ao Sisab. Extração realizada em novembro
de 2018.
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Considerando a importância da VAN – e das informações geradas pelo sistema de
informação - para planejamento de ações nos serviços de saúde dos municípios e estados e, no
âmbito coletivo, para o planejamento de políticas públicas em saúde baseadas em evidências,
inúmeras iniciativas acadêmicas e de gestão para produção científica por meio do uso da base
de dados do Sisvan são incentivadas pela CGAN. Nesse sentido, a morosidade da tramitação de
processos de cessão de base de dados e a ausência de uma normativa no âmbito do Ministério
da Saúde que estabeleça pressupostos melhores definidos sobre cessão e guarda de dados,
dificultaram a garantia de acesso à base do Sisvan, em tempo oportuno, em alguns projetos das
parcerias. Mais recentemente, o DataSUS do Ministério da Saúde desenvolveu e passou a utilizar
nova ferramenta, denominada VinculaSUS, na qual é construída a base de dados solicitada, mas
sem a identificação individualizada dos registros (por meio da atribuição de um código único e
individual) garantindo, portanto, a proteção de dados pessoais mas que permite ao interessado
identificar registros diferentes de um mesmo indivíduo, bem como registros de diferentes
indivíduos ou ainda registros do indivíduo em diferentes sistemas de informação. Essa
ferramenta, portanto, é inovadora e melhora a perspectiva de utilização de base de dados do
Ministério da Saúde pelos centros de geração de conhecimento (academia e pesquisadores).

Estratégias de formação/educação, comunicação e fomento ao uso das informações
disponíveis pelo Sisvan para apoio à vigilância alimentar e nutricional local
Após o lançamento da versão 3.0 do Sisvan, algumas estratégias de apoio foram conduzidas
pela CGAN para orientar estados e municípios quanto ao uso do sistema: São elas: foram:


Elaboração do Manual Operacional para Uso do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional
–
versão
3.0
(disponível
no
link:
http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sisvanV2/public/file/ManualDoSisvan.pdf);



Elaboração de vídeos/tutoriais para uso das ferramentas do sistema (disponíveis no
link: http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sisvanV2/documentos/index);



Elaboração de notas técnicas que orientam sobre o uso das ferramentas do sistema
(disponíveis
no
link:
http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sisvanV2/documentos/index);



Lançamento das publicações que apoiam o exercício da vigilância por gestores e
profissionais de saúde no SUS: “Orientações para Avaliação de Marcadores de Consumo
Alimentar na Atenção Básica” e “Marco de Referência da Vigilância Alimentar e
Nutricional na Atenção Básica”, ocorrido no Congresso Brasileiro de Nutrição (Conbran,
2016) em Porto Alegre. Ao todo, foram distribuídos 7527 exemplares do segundo
documento para estados e municípios. O primeiro documento foi disponibilizado
somente em versão eletrônica



Manutenção dos canais de comunicação já existentes para apoio técnico ao sistema,
via e-mail e telefone;



Realização de sete oficinas presenciais entre os anos de 2017 e 2018, em Brasília, para
representantes de estados e municípios que utilizam o sistema.
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Como dito anteriormente, a CGAN acompanha e incentiva a realização de pesquisas com
a base de dados do Sisvan, considerando inclusive o interesse na tomada de decisão respaldada
em evidência científica. Alguns trabalhos que se destacaram e, apesar da lentidão, estão em
andamento ou concluídos, utilizando-se dessa base, são os seguintes:




Em 2017, foi contemplado, em edital de pesquisa amplo financiado pela CGAN e
realizado em parceria com Decit/MS e CNPq projeto intitulado de “Proposição de novas
recomendações de ganho de peso gestacional para utilização no SUS”, coordenado
pelo prof. Dr Gilberto Kac (Universidade Federal do Rio de Janeiro). O objetivo do
estudo é desenvolver, testar e avaliar a aplicabilidade de novas recomendações de
ganho de peso gestacional, a partir das curvas do Intergrowth-21st, para mulheres
classificadas com eutrofia ou sobrepeso, de acordo o IMC pré-gestacional, para
implementação no SUS. Para tanto, uma das etapas do estudo perpassará pela
utilização do banco de dados do Sisvan. A pesquisa está em andamento e o prazo para
apresentação dos resultados é novembro de 2019, prorrogável até novembro de 2020.
Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional a partir da análise do Cadastro
Único e do Sisvan (Mapa Insan)73, coordenado pela Secretaria Executiva da Caisan do
Ministério do Desenvolvimento Social, que contou com a contribuição e participação
ativa da CGAN. Esse mapeamento já está em sua segunda edição: a primeira foi lançada
em 2016 e, a segunda, em 2018.

Principais desafios para a próxima gestão


Qualificação dos profissionais que atuam nos serviços de saúde, sendo imperativo o
investimento em instrumentos que apoiem as equipes de saúde no cotidiano de suas
atividades, como vídeos temáticos e instrutivos, cartazes sobre método antropométrico,
disco ou régua de IMC, entre outros;



Garantir a integração entre o Sisvan, Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde
e e-SUS AB com periodicidade regular, trabalhando junto aos usuários dos sistemas a
essencialidade da digitação dos dados para o exercício da vigilância - e não apenas para
manter os registros atualizados;
Garantir, em tempo oportuno, a cessão da base de dados do Sisvan com vistas a permitir o
uso e a produção científica a partir desses registros e possibilitar a orientação de políticas
públicas com base nos resultados obtidos, em especial no que diz respeito a cessão a
grandes centros de guarda e análise de dados como, por exemplo, o Centro de Integração
de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS);





73

Monitorar a evolução do estado nutricional e do consumo alimentar da população atendida
na Atenção Básica para possibilitar, dentre outras coisas, a identificação de outliers e a
possível correção nos relatórios do sistema.

As publicações podem ser consultadas em https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/portal-san/artigo.php?link=15
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10. CONTROLE E REGULAÇÃO DE
ALIMENTOS
As ações de controle e regulação de alimentos em que a CGAN atua estão diretamente
relacionadas à interface com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), particularmente
com sua Gerência Geral de Alimentos (GGALI), tendo como foco a garantia da inocuidade e da
qualidade nutricional dos alimentos, por meio do controle e prevenção de riscos à saúde como
parte das agendas de promoção da alimentação adequada e saudável e de proteção da saúde.
Trata-se de uma diretriz específica da PNAN (Diretriz 7).

10.1 Políticas de Fortificação Universal de Alimentos
A fortificação universal de alimentos insere-se no contexto das ações da prevenção e
controle de carências nutricionais específicas e compreende duas estratégias: fortificação das
farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico e a fortificação do sal com iodo (Pró-Iodo).


Fortificação universal das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico

A obrigatoriedade de fortificação das farinhas de trigo e milho produzidas no país com
ferro e ácido fólico foi estabelecida em 2002 por meio da Resolução RDC nº 344, de 13 de
dezembro de 2002 – Anvisa. Tal estratégia foi proposta devido aos altos índices de anemia
observados no país, especialmente em crianças menores de cinco anos e mulheres em idade
fértil, e de doenças causadas pela deficiência de ácido fólico na população brasileira. O
Ministério da Saúde é o responsável pelo desenho dessa política e a Anvisa por sua regulação e
monitoramento.
A CGAN coordena a Comissão Interinstitucional para Implementação,
Acompanhamento e Monitoramento das Ações de Fortificação de Farinhas de Trigo, de Milho e
de seus Subprodutos. Composta por representantes do governo, setor produtivo, organizações
da sociedade civil e organismos internacionais de saúde, a Comissão tem como atribuições a
proposição de medidas para implementação de ações e discussão de sua efetividade, o
acompanhamento e monitoramento da fortificação e o estabelecimento de estratégias de
comunicação e mobilização social para redução da anemia e dos defeitos do tubo neural (DTN).
Em 2015, a Anvisa estabeleceu um Grupo de Trabalho (GT) para revisão da normativa
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da política com vistas à: definição de uma faixa de fortificação (de maneira diferente a normativa
vigente até então, que definia apenas níveis mínimos); definição de compostos de ferro de
melhor biodisponibilidade; tratar também de outras questões demandadas pela sociedade civil,
como possíveis riscos do consumo excessivo de ferro por portadores de hemoglobinopatias e da
associação do excesso de ácido fólico com câncer. A CGAN participou, na condição de
representante do Ministério da Saúde e de coordenador da Comissão Institucional no GT, que
também foi integrado por representantes da própria Anvisa, do setor produtivo, de outras áreas
do MS (Inca), da Opas e de especialistas nacionais. Nesse sentido, nos anos de 2015 e 2016, as
atividades da Comissão foram integradas ao GT, tendo em vista a revisão da política de
fortificação de farinhas no país.
A CGAN, além da relação direta como gestora das estratégias para o controle e
prevenção de carências de micronutrientes, teve importante participação na obtenção e análise
dos dados nacionais de consumo de farinhas e de ingestão de micronutrientes, a partir da POF
2008-2009, colaborando com análise dos microdados referentes à ingestão natural e oriunda da
fortificação de ferro e ácido fólico para subsídio da elaboração das faixas ideais de fortificação,
garantindo a contribuição à prevenção da anemia e DTN e, ao mesmo tempo, evitando riscos de
ingestão excessiva por alguns grupos, seguindo-se as orientações da OMS.
Em 2016, o GT encerrou suas atividades e propôs as seguintes recomendações:




Para adição de ácido fólico às farinhas, adotar a faixa de enriquecimento de 140 µg/100g
a 220 µg/100g (1,4 mg/kg a 2,2 mg/kg);
Para adição de ferro às farinhas, adotar a faixa de enriquecimento de 4,0 mg/100 g a 9,0
mg/100 g (40 mg/kg a 90 mg/kg);
Permissão dos seguintes compostos de ferro: sulfato ferroso, furamato ferroso, sulfato
ferroso encapsulado e fumarato ferroso encapsulado (e exclusão de compostos de baixa
biodisponibilidade como ferro reduzido e ferro elementar).

Além das recomendações, algumas ações foram elencadas pelo GT como importantes
para a efetividade do programa:










Monitorar e acompanhar a estratégia de enriquecimento obrigatório das farinhas com
ácido fólico e ferro, com o objetivo de avaliar, por meio de pesquisas, seu impacto na
prevenção de anemia ferropriva e na diminuição da incidência de DTN;
Estimular o desenvolvimento de pesquisas de consumo de ácido fólico oriundo de
suplementos e de alimentos fortificados, além de estudos de consumo de folato
alimentar e de folemia da população brasileira;
Avaliar o risco potencial da ingestão excessiva de ácido fólico por grupos populacionais
mais vulneráveis, como crianças e adolescentes;
Avaliar o impacto econômico do enriquecimento para os pequenos produtores de
farinha de milho;
Subsidiar tecnicamente os pequenos produtores de farinha para o atendimento da
resolução que obriga o enriquecimento de farinhas, fomentando ainda o
desenvolvimento de insumos e equipamentos adequados ao modo de produção
tradicional desse segmento;
Avaliar o impacto da farinha de milho não enriquecida pelos pequenos produtores no
estado nutricional da população que consome esse produto, considerando a dificuldade
desse setor em cumprir a norma;
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Incluir as análises de folato sérico e eritrocitário de forma regular em inquéritos
populacionais;
Incluir o resultado de hemoglobina das gestantes no sistema de informação de saúde;
Aperfeiçoar as ações de educação nutricional para prevenção e controle de carência de
micronutrientes, incluindo o preparo pré-concepcional;
Aperfeiçoar o programa de monitoramento do conteúdo de ácido fólico e ferro
adicionado às farinhas de trigo e de milho para verificar o cumprimento da legislação;
Elaborar norma de boas práticas de fabricação para o enriquecimento de farinhas, de
forma a dar efetividade e viabilidade ao enriquecimento das farinhas.

O trabalho deste GT culminou na elaboração de uma proposta de RDC disponibilizada
para consulta pública, em novembro de 2016, e publicada em 13 de abril de 2017 (RDC nº 150),
contendo as atualizações da política. Essa nova normativa estabeleceu o prazo máximo de 24
meses, que encerrará em abril/2019, para os fabricantes se adequarem as novas regras da
política. A Anvisa deverá realizar o monitoramento do cumprimento desta normativa em 2019,
cujos resultados deverão ser apresentados à Comissão Interinstitucional para Implementação,
Acompanhamento e Monitoramento das Ações de Fortificação de Farinhas de Trigo, de Milho e
de seus Subprodutos na próxima gestão, a partir do reestabelecimento de reuniões periódicas
do grupo para acompanhamento da política.
A dificuldade na sistematização de evidências científicas que corroborassem a segurança
da fortificação de ferro para hemoglobinopatias tem sido um grande desafio. Foi realizada uma
Revisão Sistemática com esse objetivo, mas não apresentou resultados conclusivos. Agruparamse então pareceres técnicos da área responsável pelo cuidado a essas pessoas (CoordenaçãoGeral de Sangue e Hemoderivados) e estudos científicos para apresentação e esclarecimentos
em eventos e aos seguimentos da sociedade interessados.
A partir dos apontamentos elencados pelo GT, a CGAN inseriu alguns dos temas tratados
na agenda prioritária de pesquisas, construída em 2016, para subsidiar pesquisadores da área
em relação à importância da temática e da real necessidade de atualização de dados sobre as
prevalências de anemias na população brasileira.
Em 2017, foi contemplado ainda, em edital de pesquisa amplo financiado pela CGAN e
realizado em parceria com Decit e CNPq, projeto intitulado “Avaliação do risco de sobrecarga de
ferro por fontes alimentares, suplementação medicamentosa profilática e/ou fortificação com
micronutrientes em pó em pessoas com anemia falciforme”, coordenado pela prof. Marta Citelli
dos Reis do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O estudo está em
andamento e o prazo para apresentação dos resultados é de novembro de 2019, prorrogável
até novembro de 2020.
Para os próximos anos, espera-se que os resultados de inquéritos populacionais como a
Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017-2018 e o Inquérito de Nutrição Infantil 2019 tragam
subsídios para avaliar as políticas existentes e, se necessário, adequá-las às necessidades e
prioridades que se apresentem, em articulação com a Comissão Interinstitucional.


Programa de Combate aos Distúrbios por Deficiência de Iodo no Brasil - Pró Iodo

No Brasil, a iodação universal e mandatória do sal para consumo humano é preconizada
pelo Ministério da Saúde como uma estratégia para alcance e eliminação dos Distúrbios por
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Deficiência de Iodo (DDI) desde a década de 50. As condições legais, administrativas e
operacionais dessa estratégia são asseguradas pelo Ministério da Saúde em parceria com a
Anvisa e com o setor salineiro. A CGAN coordena a Comissão Interinstitucional para Prevenção
e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo, composta por representantes do governo,
setor produtivo e extrativista, sociedade civil, organizações internacionais (Opas e Unicef).
Desde a obrigatoriedade de adição de iodo ao sal, houve redução importante da
prevalência de bócio (tipo de DDI) no Brasil, chegando a 1,4% em 2000. Não obstante, o avanço
alcançado no controle dos DDI no país, o aperfeiçoamento contínuo das ações de prevenção e
controle é necessário, tendo em vista que o monitoramento desses distúrbios é fundamental
para evitar a reincidência do problema ou mesmo o consumo excessivo de iodo pela população,
assim como para outras consequências como o comprometimento cognitivo de crianças devido
a deficiências subclínicas de iodo na gestação.
Após rodadas de discussão no âmbito da Comissão Interinstitucional, seguidos de
Consulta Pública, iniciada em agosto de 2011, foi editada a normativa que trata desta política e
publicada, em 2013, a RDC de nº 23, em que se reduziu a faixa de iodação do sal no Brasil de 20
a 60ppm (partes por milhão) para 15 a 45 ppm. A redução da faixa de iodação foi proposta em
virtude das evidências de ingestão excessiva de iodo na população brasileira, conforme
apontavam os resultados preliminares da Pnaisal, como a partir do consumo excessivo de sal
pelos brasileiros (mais que dobro da recomendação diária da OMS).
A partir de então, continuaram discussões com a Anvisa e com representantes do
International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD), atualmente
denominado Iodine Global Network (IGN), com vistas ao aprimoramento do monitoramento da
deficiência de iodo e da iodação do sal no país e ao contínuo monitoramento da situação
nutricional de iodo e sódio na população, por meio de pesquisas e inquéritos como a PNS e a
PNAISAL74.
Na reunião de 2016, foram apresentados os resultados finais da Pesquisa Nacional de
Impacto da Iodação do Sal - PNAISAL, conduzida pelas Universidades Federais do Rio Grande e
de Pelotas, sob a coordenação dos profs. Drs. Iná dos Santos e Juraci Cesar, que avaliou o
impacto da iodação do sal na prevenção e controle dos distúrbios por deficiência de iodo em
escolares de 6 a 14 anos de idade. Os resultados da pesquisa subsidiaram a revisão da proposta
de monitoramento da política junto às Gerências Gerais de Monitoramento de Produtos Sujeitos
a Vigilância Sanitária (GGMON) e de Alimentos (GGALI) da Anvisa. Assim, considerando o custos
para as vigilâncias sanitárias e laboratórios centrais destas análises, bem como os altos
percentuais de análise fiscais satisfatórios obtidos sucessivamente (superior a 90%), definiu-se
prioritariamente a necessidade de monitoramento nos estados produtores de sal (Rio Grande
do Norte e Rio de Janeiro) e a representação mínima de um estado por macrorregião brasileira,
incluindo: Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina; estados
que apresentaram maiores prevalências de déficit ou excesso de iodo dentre os resultados da
pesquisa.
Em 2017, foi contemplado, em edital de pesquisa amplo financiado pela CGAN e
realizado em parceria com Decit e CNPq, projeto intitulado de “Estado nutricional de iodo, sódio
e potássio no grupo materno-infantil brasileiro: um estudo multicêntrico”, coordenado pelas
profª Drª Sylvia Franceschini (Universidade Federal de Viçosa) e Mariana Macedo (Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri). O objetivo do estudo é avaliar os fatores
associados ao estado nutricional de iodo, sódio e potássio em gestantes, nutrizes e lactentes em
74

Os relatos das reuniões ocorridas nos anos de 2016 e 2017, podem ser acessados por meio do link:
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pcan.php?conteudo=deficiencia_iodo.
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diferentes regiões brasileiras. A pesquisa está em andamento e o prazo para apresentação dos
resultados é de novembro de 2019, prorrogável até novembro de 2020.
Paralelamente, a agenda de iodação do sal também se articula com a agenda de redução
do consumo de sódio, tendo em vista a harmonização das políticas. Nesse sentido, espera-se
que, a partir dos resultados das análises laboratoriais da Pesquisa Nacional de Saúde e dos
resultados de aquisição e consumo alimentar da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018,
possa ser avaliada essa articulação programática e, se necessário, adequar as ações às mudanças
que ocorreram ao longo dos últimos anos.
Para os próximos anos, espera-se o reestabelecimento das reuniões regulares da
Comissão Interinstitucional para Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo
para acompanhar a evolução da agenda.

10.2 Reformulação de Alimentos para Redução do Teor de Sódio,
Gorduras e Açúcar
A CGAN vem coordenando as agendas de redução do consumo de sódio, gorduras e
açúcar pela população brasileira, que incluem estratégias de rotulagem nutricional e de
promoção da alimentação adequada e saudável, de educação e informação, de reformulação de
alimentos processados e ultraprocessados e dos alimentos produzidos e consumidos fora do
domicílio.
No campo da proteção à saúde, como uma agenda de redução de danos, tem-se a
reformulação de alimentos processados e ultraprocessados no contexto da melhoria do perfil
nutricional de tais alimentos. No elenco dessa agenda, duas iniciativas estão contempladas no
PPA 2016-2019, quais sejam:



Iniciativa PPA I14 - Estabelecimento de pacto para redução de açúcar em produtos das
categorias prioritárias;
Iniciativa PPA I15 - Pactuação e monitoramento das metas de redução de sódio em
alimentos processados no Brasil.

Redução dos teores de gordura trans
Em relação à redução do teor de gordura trans, a CGAN se posiciona que, a favor da
eliminação da utilização dos ácidos graxos trans produtos industrializados e de sua retirada
do mercado, pautada na justificativa de que não existe limite seguro de sua ingestão e que não
trazem qualquer benefício à saúde humana, sendo seu consumo associado a múltiplos fatores
de risco cardiovascular.
Redução dos teores de sódio
O consumo excessivo de sal/sódio pela população brasileira ultrapassa em mais de duas
vezes a recomendação da Organização Mundial da Saúde (inferior a 5 gramas de sal por dia);
nesse sentido, o Ministério da Saúde vem trabalhando em diferentes estratégias para reduzir o
atual consumo de sal. Tal iniciativa está alinhada à meta estabelecida pela Organização PanAmericana da Saúde para redução do consumo de sal nas Américas, bem como ao Plano
Nacional de Ações para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis e à
Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade.
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As principais fontes de sódio na alimentação são o sal adicionado no preparo e consumo
dos alimentos e o sódio presente nos alimentos prontos, como os alimentos processados e
ultraprocessados. Portanto, são necessárias diferentes abordagens para alcançar a redução
pretendida e que incluem a educação e informação à população em relação ao uso racional do
sal e a escolhas alimentares mais saudáveis e ações voltadas para o setor produtivo, no sentido
de ofertar produtos com melhor perfil nutricional.
O Plano Nacional de Redução do Sódio em Alimentos Processados, que compõe o Plano
de Redução do Consumo de Sal pela População Brasileira, consiste em acordos voluntários com
associações do setor produtivo de alimentos, firmados por meio da pactuação de termos de
compromisso para redução do teor de sódio em diferentes categorias de alimentos. Essas
categorias foram selecionadas com base na sua contribuição para a ingestão de sódio pela
população, definida por meio de inquéritos populacionais acerca da aquisição de alimentos,
sendo elas: massas instantâneas, pães de forma, bisnaguinhas, bolos e misturas para bolos,
rocamboles, biscoitos doces, salgados e recheados, batata frita e batata palha, salgadinhos de
milho, maionese, margarinas, cereais matinais, caldos prontos, temperos, sopas, produtos
cárneos e produtos lácteos.
Esse plano estabelece que a redução do teor de sódio deverá ocorrer de maneira
gradual, voluntária e por meio de metas bianuais, considerando o desenvolvimento de novas
tecnologias, formulações e a adaptação do paladar dos consumidores. As metas foram definidas
considerando o teor máximo de sódio encontrado nos produtos das categorias pactuadas,
presentes no mercado e consensuadas com as associações do setor produtivo de alimentos75.
Além disso, as metas de redução devem ser significantes, realistas, viáveis, mensuráveis e
sustentáveis e se aplicar a todos os produtos de cada categoria de alimento.
Como mostrado no Quadro 16, foram assinados até o momento, cinco Termos de
Compromisso. Nesses termos, foram estabelecidos limites máximos para o teor de sódio nas
categorias de alimentos mencionadas anteriormente.
Quadro 16 - Acordos firmados para redução dos teores de sódio em alimentos processados
entre Ministério da Saúde e setor produtivo de alimentos.
Termo de
Compromisso (TC)
I TC

Ano de
assinatura
2011

Categorias de alimentos incluídas

II TC

2011

III TC

2012

Bolos e misturas para bolos, rocamboles, biscoitos doces,
salgados e recheados, batata frita e batata palha, salgadinhos
de milho e maionese.
Margarinas, cereais matinais, caldos prontos e temperos.

IV TC

2013

Sopas, produtos cárneos e produtos lácteos.

V TC*

2017

Massas instantâneas, pães de forma e bisnaguinhas.

Massas instantâneas, pães de forma e bisnaguinhas.

*Pactuação de novas metas para as categorias de alimentos.
Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2016.
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As associações que fazem parte dos acordos são: Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia),
Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (Abir), Associação Brasileira das
Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados (Abimapi) e Associação Brasileira de
Laticínios (Viva Lácteos).
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Foi também assinado um termo à parte que trata do monitoramento do cumprimento
das metas e da redução do sódio nos produtos. O monitoramento das metas pactuadas é feito
a partir de dois eixos: avaliação da informação nutricional presente no rótulo dos alimentos com
relação ao teor de sódio, sob a responsabilidade da CGAN; e, por meio da análise laboratorial
dos alimentos para avaliação do teor de sódio, sob a responsabilidade da Anvisa. A Figura 10
mostra os resultados de monitoramento dos dois biênios, considerando os dados de rotulagem
nutricional.
Figura 10. Percentual de cumprimento das metas pactuadas para o primeiro e segundo biênio
com relação às categorias de alimentos dos quatro termos de compromissos assinados

Primeiro biênio

Segundo biênio

* Dados coletados em 2017 e publicização dos resultados
em 2018.
* Para o IV TC avaliado no segundo biênio, o número absoluto de produtos avaliados é reduzido, pois foram
consideradas apenas duas categorias de alimentos (queijo muçarela e requeijão).

A Tabela 38 mostra os resultados de monitoramento, considerando os dados de
rotulagem nutricional para o segundo biênio para cada Termo de Compromisso
Tabela 38 - Quantitativo de produtos que se adequaram às metas estabelecidas no
monitoramento do segundo biênio para cada Termo de Compromisso
Termo de Compromisso
I Termo de Compromisso

Total de produtos
analisados
180

Percentual de produtos que se
adequaram à meta
98,3% (n=177)

II Termo de Compromisso

697

87,9% (n=613)

III Termo de Compromisso

160

91,3% (n=146)

IV Termo de Compromisso

107

60,7% (n=65)

Total

1144

87,5% (n=1001)

Ao se comparar os resultados gerais do monitoramento dos quatro termos de
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compromisso, com relação ao primeiro e segundo biênio foi observado um decréscimo no
percentual de produtos que estão de acordo com as metas estabelecidas. Nos monitoramentos
anteriores, o percentual de adequação às metas foi igual a 90,3%, de um total de 1962 produtos
avaliados, comparados a 87,5% de adequação observada no segundo biênio, de 1144 produtos
avaliados. Dentre as 23 categorias analisadas, 12 apresentaram percentual de adequação maior
que 90%.
Segundo dados das associações do setor produtivo de alimentos, considerando todos os
termos de compromisso, estima-se a retirada de 28.562 toneladas de sódio desses alimentos
até 2020. O monitoramento mostra resultados positivos e fortalecedores da estratégia para
redução do consumo de sódio pela população, fazendo do Brasil país de referência para esta
agenda nas Américas, junto à Argentina e Canadá.
Ressalta-se que aqueles produtos que não atingiram a meta foram notificados pelo
Ministério da Saúde, que recebeu as justificativas das empresas indicando os motivos do não
cumprimento das metas e o plano de ajuste para realização das adequações necessárias para o
cumprimento da meta. O descumprimento das metas, de forma geral, foi relacionado à
desatualização dos sítios eletrônicos das empresas, locus de coleta dos dados.
Em 2018, a CGAN desenhou proposta de Carta Acordo (CA) a ser firmada com a
Fundação de Desenvolvimento da Universidade Estadual de Campinas (FUNCAMP) com o
objetivo de avaliar o cumprimento de metas de redução dos teores de sódio pactuadas para as
categorias produtos cárneos e sopas do IV Termo de Compromisso e das categorias massas
instantâneas, pães de forma e bisnaguinhas, pactuadas no V Termo de Compromisso, por meio
da avaliação de rotulagem nutricional e análise química. Os resultados deverão ser apresentados
ao Ministério da Saúde no prazo máximo de 12 meses.

Redução dos teores de açúcar
Da mesma maneira que a agenda de redução do teor de sódio, a redução do teor de
açúcar em alimentos processados ocorre em razão do consumo excessivo de açúcar pela
população brasileira, identificado pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-2009.
Essa pesquisa mostrou que 61,3% da população consome açúcar em excesso e que o consumo
de alimentos com altos teores de açúcares e gorduras pode substituir e/ou reduzir o consumo
de alimentos importantes para uma alimentação saudável. Ainda, a participação média dos
açúcares na alimentação dos brasileiros foi igual a 16%, o que excede o limite máximo
considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde de 10% das calorias totais
diárias.
O consumo excessivo de açúcar pela população brasileira é proveniente do açúcar
adicionado diretamente aos alimentos, representando 64%, e do consumo de alimentos
processados e ultraprocessados, que em 2008/2009 representou 36% do consumo total de
açúcares. Dentre os alimentos processados e ultraprocessados, esse excesso está relacionado
ao consumo mais frequente de refrigerantes, biscoitos recheados, doces, bolos, biscoitos doces
e sucos e refrescos, sendo estas as categorias de alimentos que mais contribuem para o
consumo exacerbado de açúcar.
O Ministério da Saúde vem trabalhando em diferentes estratégias para reduzir o atual
consumo de açúcar, considerando suas diferentes fontes na alimentação da população
brasileira. Isso requer diferentes abordagens para alcançar a redução pretendida, que incluem
a educação e informação à população em relação ao uso racional do açúcar, medidas para
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facilitar escolhas alimentares mais saudáveis e ações voltadas para o setor produtivo, no sentido
de ofertar produtos com melhor perfil nutricional.
Em outubro de 2015, foi realizado o II Seminário Nacional sobre a Redução do Consumo
de Açúcar pela População Brasileira, com o objetivo discutir estratégias de redução do consumo
de açúcar pela população, envolvendo sociedades médicas, acadêmicos e pesquisadores, setor
produtivo de alimentos e bebidas e entidades do governo de diferentes áreas. No evento, foram
coletados importantes subsídios para planejar essa agenda, tendo a experiência brasileira para
a redução do consumo de sódio como base. Assim, a partir dos aprendizados com a agenda de
redução do consumo de sódio, foram estabelecidas estratégias para a redução do consumo de
açúcar, abordando seus desafios e perspectivas, entre outras temáticas. Nesse contexto, foram
definidas as categorias de alimentos prioritárias: achocolatados em pó, bebidas adoçadas,
biscoitos, bolos prontos, misturas para bolo e produtos lácteos.
No período de 2016 a 2018, foram realizadas diversas reuniões da CGAN com
representantes do setor produtivo com a finalidade de avançar na discussão sobre a agenda de
redução do teor de açúcar nos alimentos processados e ultraprocessados, que culminou na
elaboração do Plano de Redução de Açúcares em Alimentos Industrializados. Este plano tem
como objetivo orientar a construção e acompanhamento dos acordos voluntários para redução
do teor de açúcares em categorias e subcategorias de alimentos industrializados que
contribuem para o consumo excessivo de açúcar pela população brasileira.
Posteriormente, foram realizadas oficinas técnicas com as associações de indústrias
alimentícias76 para discussão dos desafios tecnológicos, bem como alternativas viáveis de
redução do teor de açúcar para cada uma das categorias de alimentos. Nessas reuniões também
se fizeram presentes outros setores do governo (Mapa e Anvisa) e representantes da sociedade
civil de entidades de consumidores (Idec e Proteste). Ao final de cada uma das oficinas, o setor
produtivo de alimentos propôs metas de redução do teor de açúcar estratificando os alimentos
em subcategorias, de acordo as semelhanças de composição e processo de fabricação.
A pactuação das metas teve como critérios:


A distribuição dos teores de açúcar em cada categoria e subcategoria de
alimentos;



O consumo dos produtos em cada categoria e subcategoria de alimentos;



A necessidade de redução do teor médio de açúcar em cada categoria e de
redução dos níveis máximos de açúcar em cada categoria e subcategoria de
alimentos;



O percentual de produtos em cada categoria e subcategoria de alimentos a
serem reformulados para redução dos teores de açúcar;



A não adição ou substituição por edulcorantes nas diferentes categorias de
alimentos que terão redução no teor de açúcares livres;



A não elevação do valor energético nas diferentes categorias de alimentos (por
exemplo, resultante da adição ou substituição dos açúcares por gorduras).

76

Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA), Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e
de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR), Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos
Industrializados (ABIMAPI) e Associação Brasileira de Laticínios (Viva Lácteos).
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A partir de tais critérios o Ministério da Saúde analisou as metas propostas com
posterior negociação e pactuação com o setor produtivo. O Quadro 17 mostra as categorias e
subcategorias de alimentos que compõem acordo voluntário bem como os valores máximos de
açúcar em gramas por 100 gramas, as metas pactuadas e o percentual previsto de redução dos
teores de açúcar.

Quadro 17 - Categorias de alimentos que compõem acordo voluntário, valores máximos de
açúcar, metas pactuadas e percentual previsto de redução dos teores de açúcar.
Teor
máximo
linha de
base
(g/100g)

Meta
2020
(g/100g)

Meta
2022
(g/100g)

16
12,5
15

11,0
11,0
11,4

10,6
10,5
10,7

33,8
16,0
28,7

48,7
39,4
45,5
54,9
75

26,8
25,6
36,4
46,6
31,5

22,6
22,8
38,4
28,2

53,6
42,1
20,0
30,1
62,4

Bolos sem recheio e sem cobertura
Bolo com recheio e sem cobertura e bolo sem
recheio e com cobertura
Bolo com recheio e com cobertura
Mistura para bolo aerado sem inclusões
Mistura para bolo aerado com inclusões
Mistura para bolo cremoso sem inclusões
Mistura para bolo cremoso com inclusões

41,5

31,2

29,5

28,9

38

34,2

-

10,0

74
76
66,7
69,3
61,8

50,0
45,6
56,7
62,4
58,7

41,0
49,6
59,4
57,9

32,4
46,1
25,6
14,3
6,3

Bebidas lácteas fermentadas
Bebidas lácteas não fermentadas prontas para
consumo**
Iogurtes e outros leites fermentados
Iogurtes gregos
Iogurtes gregos com calda
Leite fermentado tipo “yakult”
Petit suisse

19,4

15,5

13,4

30,9

28

18,2

12,9

53,9

18,2
20
20
17,6
18

14,5
18,0
18,0
16,7
15,3

12,8
15,9
17,2
14,8
13,9

29,7
20,5
14,0
15,9
22,9

95

90,3

85,0

10,5

Categorias e subcategorias de alimentos

Bebidas adoçadas
Refrigerantes**
Néctares**
Refrescos**
Biscoitos
Biscoitos doces sem recheio
Biscoitos maria e maisena
Biscoitos doces recheados
Biscoitos waffers
Biscoitos rosquinhas

Achocolatados em pó e produtos similares de
outros sabores

* Percentual previsto para redução dos teores de açúcar, considerando a meta pactuada para 2022.
** teor de açúcar definido em g/100ml
Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2018.
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Percentual
previsto de
redução*

O Termo de Compromisso para redução do teor de açúcar, que firma as metas
apresentadas no Quadro 17, entre Ministério da Saúde e setor produtivo de alimentos, foi
assinado em novembro de 2018. O Acordo de Cooperação Técnica tem vigência de quatro anos
a partir da data de sua assinatura e pode ser renovado mediante anuência das partes envolvidas.
Essa agenda segue com perspectiva de redução do açúcar em cada categoria de
alimentos, assim como acontece com agenda de redução do sódio. A amostragem utilizada para
monitoramento das metas deverá ser compatível com aquela utilizada na construção da linha
de base, de forma que seja representativa das categorias e subcategorias de alimentos e
também comparáveis com dados anteriores. Assim, o monitoramento de metas será realizado
a partir das informações dos teores de açúcares totais provenientes de cálculo teórico e/ou
análise laboratorial de sub-amostra dos produtos no ano subsequente à meta pactuada, visto
que a rotulagem nutricional, de acordo com as normas vigentes, não traz como obrigatória a
declaração do teor de açúcar.
Além disso, o método analítico do teor de açúcar a ser escolhido requer que seja
adequada a cada categoria dos produtos alimentícios, de fácil replicação e que, sobretudo, seja
capaz de gerar resultados consistentes e comparáveis ao longo do tempo.
As análises de monitoramento levarão em consideração:




A avaliação do teor de açúcar dos produtos segundo o alcance das metas
propostas para o período de referência;
A avaliação dos produtos para as metas do biênio subsequente, com vistas a
monitorar a antecipação das metas nas categorias ou subcategorias;
A avaliação da redução no teor médio e mediano de açúcar nas categorias ou
subcategorias.

Como dados complementares para o monitoramento, espera-se que as associações do
setor produtivo compartilhem informações sobre os produtos com maior participação no
mercado, de modo a permitir também o cálculo da média ponderada dos teores de açúcar,
dando peso maior a quem tem participação maior no mercado. Ainda, as empresas devem
apresentar uma síntese das estratégias utilizadas para a redução dos teores de açúcar
realizadas.
Dentre os principais desafios que a reformulação de alimentos processados abarca, têmse: as dificuldades, apontadas por parte do setor produtivo, em relação aos aspectos sensoriais
e tecnológicos dos produtos, a definição das categorias prioritárias de alimentos e o
aprimoramento da rotulagem nutricional dos alimentos. No âmbito governamental, destacamse as dificuldades de monitoramento laboratorial do perfil nutricional dos alimentos
processados com representatividade nacional por parte da rede de Vigilâncias Sanitárias e
laboratórios oficiais, bem como a necessidade de conhecimentos mais aprofundados sobre a
tecnologia e as propriedades sensoriais de alimentos para melhor subsidiar as discussões com o
setor produtivo. Em resposta a estas dificuldades, têm sido avaliadas alternativas de
monitoramento laboratorial, junto com a Anvisa, assim como têm sido estreitadas a relação de
parceria com universidades e profissionais com formação e experiência nessa área de
conhecimento.
Os acordos voluntários com as entidades representantes do setor produtivo de
alimentos foram estabelecidos como parte das estratégias do Estado para a redução do
consumo de sódio e de açúcar pela população brasileira nos próximos anos. Muitos estão sendo
os esforços das instituições signatárias dos acordos para a efetivação das metas de redução do
teor de sódio em alimentos processados. Considera-se também que os avanços já obtidos não
podem ser negados, uma vez que os resultados positivos têm sido visíveis desde que os acordos
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voluntários foram firmados.

Principais desafios para a próxima gestão


Garantir que o processo de monitoramento e repactuação de metas seja periódico,
a fim de se avaliar resultados e tendências para que o padrão de sucesso já obtido
não decresça e para que haja progresso contínuo na redução gradual do teor de
sódio em alimentos processados;



Repactuar metas para os anos 2020, 2022 e 2024, em relação ao sódio;



Iniciar o monitoramento do cumprimento das metas estabelecidas no ano
subsequente de sua determinação, em relação ao acordo de redução de açúcar. Em
2021, será realizado o monitoramento da primeira meta estabelecida para redução
de açúcar (meta 2020) e, em 2023, será realizado o monitoramento da segunda
meta estabelecida no acordo (meta 2022).



Elaborar e publicizar o relatório técnico contendo os resultados encontrados em
relação às pactuações feitas.
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11. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA –PSE
O Programa Saúde na Escola (PSE), política intersetorial dos Ministérios da Saúde e da
Educação, instituído em 2017 pelo Decreto Presidencial nº 6.286, busca articular os sistemas de
saúde e educação, cada qual com suas características e desafios para a efetivação da
intersetorialidade.
Em 2017, o PSE foi reestruturado pela Portaria Interministerial nº 1.055, de
25/04/2017 para desburocratizar o repasse financeiro, promover maior adesão dos municípios
e do Distrito Federal, com otimização das ações e o aumento do valor do incentivo financeiro
a ser repassado em cada ano do ciclo bienal.
A primeira adesão no novo formato ocorreu por meio do sistema e-Gestor em maio e
junho de 2017 e contemplou 5.040 municípios, 85.706 escolas e mais de 20 milhões de
educandos. Desse total, 36.974 são de escolas rurais, contribuído com mais de seis milhões de
alunos.
As práticas em educação e saúde devem considerar os diversos contextos com o objetivo
de realizar construções compartilhadas de saberes sustentados pelas histórias individuais e
coletivas, com papéis sociais distintos: professores, educandos, merendeiras, porteiros, pais,
entre outros sujeitos, produzindo aprendizagens significativas e ratificando uma ética inclusiva.
As ações do PSE, em todas as dimensões, devem estar inseridas no projeto políticopedagógico da escola, levando-se em consideração o respeito à competência político executiva
dos Estados e municípios, a diversidade sociocultural das diferentes regiões do País e autonomia
dos educadores e das equipes pedagógicas.
É essencial o apoio dos gestores da área de educação e saúde, estaduais e municipais,
uma vez que se trata de um processo de adesão que visa melhoria da qualidade da educação e
saúde dos educandos, além de dar luz aos compromissos e pactos estabelecidos em ambos os
setores.
Nas escolas, o trabalho de promoção da saúde com os estudantes - e também com
professores e funcionários (profissionais da educação) - precisa ter como ponto de partida o que
eles sabem e o que eles podem fazer. É preciso desenvolver em cada um a capacidade de
interpretar o cotidiano e atuar de modo a incorporar atitudes e/ou comportamentos adequados
para a melhoria da qualidade de vida. Desse modo, profissionais de saúde e de educação devem
assumir uma atitude permanente de empoderamento dos princípios básicos de promoção da
saúde por parte dos educandos, professores e funcionários das escolas.
O PSE surge no intuito de contribuir para o fortalecimento de ações na perspectiva do
desenvolvimento integral e proporcionar comunidade escolar a participação em programas e
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projetos que articulem saúde e educação, para o enfrentamento das vulnerabilidades que
comprometem o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Essa
iniciativa reconhece e acolhe as ações de integração entre saúde e educação já existentes e que
têm impactado positivamente na qualidade de vida dos educandos.
Para tal o PSE delineou diretrizes que devem nortear as gestões municipais no
planejamento e execução das ações do Programa:


Descentralização e respeito à autonomia federativa;



Integração e articulação das redes públicas de ensino e de saúde, por meio da junção
das ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações das redes de educação pública, de
forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos educandos e suas
famílias, otimizando a utilização dos espaços, dos equipamentos e dos recursos
disponíveis;



Territorialidade, respeitando as realidades e as diversidades existentes no espaço sob
responsabilidade compartilhada. É o coletivo, fruto das relações entre as pessoas, as
instituições e ambiente;



Interdisciplinaridade e intersetorialidade, permitindo a progressiva ampliação da troca
de saberes entre diferentes profissões e a articulação intersetorial das ações executadas
pelos sistemas de Saúde e de Educação, com vistas à atenção integral à saúde de
crianças e adolescentes. É o modelo de gestão que assume o desafio da transformação
das práticas profissionais fragmentadas em processos compartilhados;



Integralidade, tratando a saúde e educação integrais como parte de uma formação
ampla para a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos, fortalecendo o
enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da Saúde, que possam comprometer o
pleno desenvolvimento escolar. É o processo de reconhecimento das pessoas e dos
grupos em sua totalidade, percebendo-os como sujeitos históricos, sociais e políticos;



Cuidado ao longo do tempo, atuando, efetivamente, no acompanhamento
compartilhado durante o desenvolvimento dos educandos, prevendo a reorientação
dos serviços de Saúde para além de suas responsabilidades técnicas no atendimento
clínico, o que envolve promover a saúde e a cultura da paz; favorecer a prevenção de
agravos; avaliar sinais e sintomas de alterações; prestar atenção básica e integral aos
educandos e à comunidade;



Controle social: promover a articulação de saberes, a participação dos educandos, pais,
comunidade escolar e sociedade em geral na construção e controle social das políticas
públicas da Saúde e Educação;



Monitoramento e avaliação permanentes: promover a comunicação, encaminhamento
e resolutividade entre escolas e Unidades de Saúde, assegurando as ações de atenção e
cuidado sobre a condição de saúde dos estudantes e informando as que forem
realizadas nos sistemas de monitoramento. Avaliar o impacto das ações junto aos
educandos participantes do PSE.

Estratégias de formação/educação, comunicação e informação para apoio à gestão do
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Programa Saúde na Escola
No quadriênio destacam-se as seguintes atividades:













Realização do III Encontro Nacional dos Grupos de Trabalho Intersetorial do PSE
(setembro/2016). Evento de dois dias no qual se abordou o panorama do período
2015/2016 e as perspectivas futuras do Programa.
Realização da Semana Saúde na Escola em 2015 (tema: promoção da saúde “da saúde
dos Estudantes se cuida todos os dias”), 2016, 2017 e 2018 (tema: combate ao Aedes
“comunidade escolar mobilizada contra o Aedes”.);
Realização de videoconferências com as referências estaduais, com o objetivo de
levantar subsídios para a revisão do Programa (2015 e 2016)
Realização de videoconferências com as referências estaduais, com o objetivo de
levantar informar sobre a reestruturação do Programa (Portaria 1.055/2017)
Elaboração de Orientações Gerais para as ações do PSE em parceria com as áreas
técnicas participantes no Coletivo Técnico do PSE (2018). Material disponibilizado na
página: http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php;
A partir de 2018 a equipe técnica do PSE MS e MEC passou a compor a Sala Nacional
de Coordenação e Controle de Dengue, Zika e Chikungunya, mobilizando os pontos
focais do PSE nos estados para diversas ações de combate ao Mosquito Aedes;
Também em 2018 a equipe do PSE/MS passou a integrar o Grupo de Trabalho sobre
Juventudes, o qual articula áreas do MS com ações voltadas para a juventude.
Criação do Grupo de Trabalho de Saúde do Escolar em conjunto com a Departamento
de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde–
DEVDANTPS para alinhar as ações internadas das áreas pertinentes ao GT; elaborar
indicadores; contribuir e apoiar a PENSE; apoiar municípios e estados na qualificação e
uso da informação para a gestão de políticas públicas
Elaboração de questionário via FormSUS encaminhado aos municípios (com PSE e sem
PSE) com o objetivo de identificar ações de promoção da saúde em escolas
Elaboração do questionário sobre Quantidades de Gravidez em Adolescentes Escolares
(piloto em 2017) disponibilizado por meio de link no Censo Escolar 2017. Ação em
parceria com o INEP/MEC.

Principais desafios para a próxima gestão






Reduzir o percentual de educandos beneficiários do Programa Bolsa Família de 6 a 17
anos com baixa frequência escolar por motivo de saúde em escolas públicas cobertas
pelo Programa Saúde na Escola;
Reduzir a incidência de casos de gravidez na adolescência (10 a 19 anos) de educandos
matriculados em escolas da rede pública cobertas pelo PSE
Ofertar formação para os gestores municipais de saúde e educação
Melhorar a qualidade dos dados inseridos pelos municípios relativos às ações do PSE;
Melhorar a programação do SISAB para emissão de relatório das ações a partir da
extração por INEP (identidade da escola);
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12. PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
O Programa Academia da Saúde foi lançado pelo Ministério da Saúde, em 2011, como
uma estratégia de promoção da saúde e de produção do cuidado no âmbito da Atenção Básica.
O programa tem como público a população brasileira e como finalidade a promoção de práticas
corporais e atividade física, a promoção da alimentação saudável, a educação em saúde, entre
outras, além de contribuir para a produção do cuidado e de modos de vida saudáveis e
sustentáveis da população.
Para tanto, o Programa Academia da Saúde dispõe da implantação de polos, que são
espaços públicos dotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados. O
programa visa à redução e à prevenção de riscos e agravos à saúde da população por meio das
ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do
envelhecimento saudável.
No que diz respeito ao orçamento, o repasse mensal do custeio é realizado por meio da
ação 217U - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde, na modalidade fundo a
fundo, e o repasse financeiro de investimento, da ação 20YL - Estruturação de Academias da
Saúde, na modalidade fundo a fundo para construção dos polos. O produto “Academia de Saúde
Estruturada” é mensurado por meio do número de polos com obras concluídas, no respectivo
exercício e o produto “Polo atendido”, por meio do número de polos que fazem jus ao
recebimento do incentivo financeiro federal de custeio na respectiva competência financeira77,
de acordo com a norma vigente.
A adoção dessa metodologia objetiva manter coerência com a recomendação do
Tribunal de Contas da União - TCU no Acórdão nº 6619/2016, considerando, por analogia, como
meta cumprida para ações que visam à estruturação de serviços de atenção básica de saúde a
efetiva construção, ampliação e reforma, evitando distorções e descompasso entre a execução
orçamentária e o cumprimento da meta física.
A ação de Estruturação de Academias da Saúde, no PPA 2015-2019, está vinculada ao
objetivo 1126: Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente,
jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia,
situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes
temáticas e nas redes de atenção à saúde. Já a ação de Apoio à Manutenção dos Polos de
Academia da Saúde está vinculada ao objetivo 0714: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde
da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância,
promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes
e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento
saudável. A meta é custear 3.000 polos do Programa Academia da Saúde nesse período.
Até 31 outubro de 2018, foram habilitados 65 novos polos para construção por meio de
77

Entende-se por competência financeira o período de apuração do quantitativo físico a ser pago no
mês subsequente.
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emenda parlamentar, conforme se verifica na Tabela 39 abaixo que mostra a evolução da
construção de polos de Academia da Saúde, no período 2011-2018.
Tabela 39 - Evolução da construção de polos do Academia da Saúde no período 2011-2018
Ano de
habilit
ação
da
propos
ta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Obra
paralis
ada

Obra
cancel
ada

Em
funciona
mento

Em
início
de
execu
ção

Em
execu
ção e
conclu
são

Em
cancelam
ento

Em ação
prepara
tória

Ação
prepar
atória
paralis
ada

Concl
uída

7
0
6
1
0
0
0

274
108
144
21
3
0
0
0
550

412
114
257
10
3
1
2
0
799

0
0
0
0
0
0
0
0
0

288
95
209
19
20
29
0
0
660

24
9
12
5
9
21
0
0
80

8
9
4
1
5
13
52
65
157

0
0
1
0
0
0
2
0
3

1.165
357
226
12
4
4
0
0
1.768

14

Em 2011, ocorreu a primeira abertura para cadastro de polos do Programa com recursos
de programa próprio do Ministério da Saúde, o que explica a maior quantidade de polos nesse
exercício, conforme mostra a tabela acima. A partir de 2012, os recursos de investimento
passaram a ser por Emendas Parlamentares.
Em 2016, o Ministério da Saúde solicitou o cancelamento de obras em situação de
‘paralisada’ e em ‘ação preparatória’, que foram habilitadas em 2011 e 2012.
É possível verificar um baixo percentual de execução da obra no mesmo ano do repasse
dos recursos. Isto porque, especialmente antes de 2017, o repasse era realizado em três
parcelas, dependendo do estágio da obra. Em 2017, foi lançada a Portaria nº 381, de 6 de
fevereiro, que dispõe sobre o repasse dos recursos financeiros de capital ou corrente, mudando
para parcela única. Contudo, a efetividade dessa medida na agilidade das obras não foi ainda
verificada, nos anos de 2017 e 2018.
Em 30 de julho de 2018, foi publicada a portaria Nº 2.272, que credenciou municípios
ao recebimento do incentivo de custeio para polos do Programa Academia da Saúde. Com essa
publicação o número de polos custeados passa de 1.151 para 1443 polos, conforme se observa
na Figura 11, que monstra a evolução de polos de Academia da Saúde custeados no período de
2016 e 2018.

Figura 11 - Evolução de polos de Academia da Saúde custeados, no período de 2016 a 2018

RELATORIO DE GESTÃO QUADRIENAL 2015-2018 –versão final (20FEV2018)

1600
1.443

1400

Nº de polos

1200
1000
800
600

635

400
200
0
2015

2016

2017

2018

Ano
Fonte: Departamento de Atenção Básica (COGPAB/DAB/SAS/MS), em 25.01.2019.

Destaca-se que o custeio de um polo concluído não é automático. O município precisa
criar um CNES para o polo e vincular um profissional de saúde com 40h ou dois com 20h. Depois
disso, ainda é preciso acessar o Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS)
para cadastrar a solicitação, que será analisada pela área técnica da Coordenação de Gestão de
Projetos da Atenção Básica (COGPAB).
A evolução apresentada na Figura 12 representa o impacto nas mudanças das portarias,
o aumento do número de emendas parlamentares e a atuação da equipe técnica do Ministério
da Saúde, com apoio da Ouvidoria do SUS, junto aos municípios com obras concluídas, para que
esses solicitassem o custeio para os polos.

Figura 12 - Histórico de repasse de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde, no
período de 2015 a 2018
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Fonte: Departamento de Atenção Básica (COGPAB/DAB/SAS/MS), em 25.01.2019.

Em 2018, a ação orçamentária 217U teve uma dotação inicial de R$ 60.200.000,00, cuja
despesa empenhada foi de R$ 41.934.000,00, apresentando uma execução de 97,09% do valor
total empenhado.
Análise dos fatores intervenientes no desempenho orçamentário:
Durante o período de 2015 a 2018 foram identificados, por meio de questionário
aplicado pela Ouvidoria do SUS, os seguintes óbices para o alcance das metas previstas:



Desconhecimento sobre a possibilidade de solicitação de custeio pelos gestores locais;
Baixa compreensão por parte dos gestores sobre a implementação do programa, o que fez
com que vários polos habilitados no final de dezembro de 2017, fossem descredenciados;
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Baixa oferta de capacitação das referências estaduais e municipais;
Ausência de indicadores do programa;
Descredenciamento de polos pela ausência do profissional com a carga horária preconizada
pela Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017

Nesse sentido, ações foram adotadas para redução dos riscos de não cumprimento das
metas previstas:





Oferta de apoio técnico aos entes federativos via telefone, e-mail e
videoconferências, bem como presencialmente aos parlamentares, gestores e
técnicos;
Realizado encontro nacional do programa com as referências estaduais;
Atualização do Manual do Programa Academia da Saúde (aguardando publicação);
Revisão normativa;

Mecanismos de monitoramento e avaliação da política e/ou programa:
Mensalmente são verificados o cadastro dos polos em relação ao CBO do profissional
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vinculado e carga horária prevista em Portaria. Caso haja discordância em um dos itens, o
repasse é suspenso até regularização pelo município. Em relação às obras, o monitoramento é
realizado pelo SISMOB com envio da planilha de situação para todos os estados acompanharem
o andamento das obras.
Anualmente é aplicado o questionário FormSUS para estados e municípios responderem
sobre aspectos de implementação do Programa Academia da Saúde no país. As informações são
sistematizadas, analisadas e devolvidas em publicação para os entes federados, visando
contribuir para a melhoria da gestão do Programa78..
Em 2018, o questionário FormSUS que acompanha a implementação do programa no
país, antes aplicado pela Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e
Promoção da Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde, passou para a Coordenação Geral de
Alimentação e Nutrição, para a área técnica do Programa Academia da Saúde.
O Formulário on line do FormSUS foi substituído por um questionário inserido no eGestor, para o qual foi elaborado um manual técnico de uso. Em decorrência disso, em 2018,
não houve aplicação do questionário.

Estratégias de formação/educação, comunicação e informação para apoio à gestão do
Programa Academia da Saúde
Dentre os quatro anos em análise, 2017 e 2018 foram os mais estruturantes para o
Programa., com destaque para as seguintes atividades:










78
79

Elaboração do Manual técnico de implementação do Programa Academia da Saúde,
com a participação de profissionais da gestão estadual e municipal do Programa e
trabalhadores da Atenção Básica envolvidos com os polos nos municípios79.
Realização de videoconferências com as referências estaduais, com o objetivo de
atualizá-las sobre novos regramentos e sobre o monitoramento do Programa pelo
FormSUS.
Elaboração de um instrumento de pesquisa para os gestores sobre os principais
problemas na solicitação de custeio para o Programa. O questionário foi aplicado pela
Ouvidoria do SUS;
Capacitação da ouvidoria do SUS para responder perguntas do nível 1 sobre o programa
Academia da Saúde, o que reduziu significativa de ligações telefônicas para a área
técnica;
Realização de mobilizações junto aos estados para aumentar o número de solicitações
de custeio para os polos já finalizados;
Contato com 192 municípios com custeio do polo suspenso, com resultado positivo para
adequação e normalização do repasse de 69% (133).
Realização de oficinas sobre o Programa nos estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco,
Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul, Goiânia, Alagoas, Distrito Federal e Bahia.
Realização do 3º Encontro Nacional do Programa Academia da Saúde , em Brasília, que
contou com a participação das referências estaduais do Programa Academia da Saúde,
representantes da Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares no SUS do
Departamento de Atenção Básica da SAS e da SVS;
Seleção, por meio de edital público, de uma pesquisa de recomendações de atividade

As publicações estão disponíveis em http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_academia_saude.php
Em oficinas realizadas em Recife, Belo Horizonte, Vitória (ES) e Paraná.
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física para a saúde a partir das práticas exitosas desenvolvidas no Sistema Único de
Saúde cadastrada pela Universidade Federal de Santa Catarina80;
Celebração da Carta Acordo com a Fundação Universidade de Tocantins para a
elaboração e testagem de metodologias de formação por regiões de saúde para gestão
do Programa Academia da Saúde81.

Com esses esforços, entre os resultados alcançados no período, destacam-se:









Publicação de portaria que regulamenta a aplicação de recursos aprovados pela Lei nº
13.658, de 07 de maio de 2018, que destina recursos de investimento para o Programa
Academia da Saúde;
Revisão do SAIPS – o que facilitou o processo referente à solicitação de custeio;
Melhoria no acompanhamento da transferência de recursos financeiros, evitando
atrasos nos repasses de custeio;
A transferência da análise das propostas de custeio para a área técnica responsável
pelas construções, no âmbito do Departamento de Atenção Básica, otimizou o tempo
de resposta aos municípios;
Instrumento de monitoramento da implementação do programa isnerido no e-Gestor;
Abertura para cadastro de propostas de polos intermediários com destinação de R$
100.000.000,00 (cem milhões)82 para 800 novos polos intermediários;
Revisão da página do Programa Academia da Saúde no site do DAB;
Caderno de Gestão do Programa Academia da Saúde elaborado.

Principais desafios para a próxima gestão










Com a abertura para cadastro de 800 novos polos por programa próprio do Ministério
da Saúde, o recurso de custeio terá que ser acrescido em R$ 2.396.514,00 (Dois milhões,
trezentos e noventa e seis mil e quinhentos e quatorze reais) para cobrir o custeio dos
novos polos;
1.948 polos estão com obras finalizadas e podem solicitar o custeio em 2019, o que
acarretará o acréscimo de R$ 70.128.000,00 (Setenta milhões, cento e vinte e oito mil
reais) no orçamento da 217U.
Implementar processo de educação permanente para a gestão do Programa Academia
da Saúde.
Organizar o monitoramento do Programa a partir dos sistemas da Atenção Básica SISAB,
PMAQ, pesquisa como VIGITEL e PENSE e e-Gestor Academia.
Ofertar aos municípios projeto básico e planilha de custos para cada modalidade de polo
com objetivo de diminuir o tempo para a construção dos polos;
Aumentar a prevalência de atividade física na população;
Elaborar a linha de cuidado para diabetes e hipertensão com atividade física;
Elaborar o Guia de Atividade Física para a população brasileira.

80

Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT/SAS/DAB/CGAN N. 13/20 - Pesquisas em Alimentação e Nutrição – Linha 2:
identificação, elaboração e avaliação de estratégias inovadoras e efetivas de comunicação e promoção da saúde para
as redes de saúde, educação e/ou assistência social.
81 Em dezembro de 2018, os trâmites da celebração ainda estavam em andamento
82 Publicação da Portaria nº 3.582, de 06 de novembro de 2018
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13. GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES
DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa federal de transferência direta de renda
com condicionalidades, destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, no
qual o recebimento do auxílio está vinculado ao cumprimento de compromissos assumidos
pelas famílias e pelo poder público nas áreas de saúde, educação e assistência social.
As condicionalidades de saúde do PBF, compreendidas pelo acompanhamento da
imunização, do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de sete anos e da
assistência ao pré-natal de gestantes e ao puerpério, visam garantir acesso ao direito à saúde às
famílias inscritas no programa.
A cada vigência (semestre) o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), envia ao MS a
quantidade de famílias/indivíduos a serem acompanhados nas condicionalidades de saúde. Os
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beneficiários são acompanhados nas condicionalidades de saúde pela Atenção Básica (AB) dos
municípios, sendo registradas as seguintes informações: estado nutricional de crianças e
mulheres, situação do calendário vacinal de crianças menores de sete anos, e, caso a mulher
esteja gestante, data da última menstruação e situação de acesso ao pré-natal.
Até a 1ª vigência de 2018, o registro das informações coletadas era realizado no Sistema
de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde – BFA, disponível na plataforma DATASUS/RJ
(link http://bolsafamilia.datasus.gov.br). A partir da 2ª vigência de 2018, a plataforma a ser
utilizada para o acompanhamento das condicionalidades de saúde será o e-Gestor Atenção
Básica, disponível em https://bfa.saude.gov.br/. Portanto, a partir da 2ª vigência de 2018, com
a mudança de plataforma para o e-Gestor Atenção Básica, o resultado do acompanhamento
passará a ser individualizado e não mais por famílias, como anteriormente.
Tendo em vista a diretriz de equidade e os compromissos do Sistema Único de Saúde
(SUS) na redução das desigualdades sociais e pobreza, e considerando a AB à saúde como
principal porta de entrada do cidadão aos serviços, o acompanhamento das condicionalidades
de saúde do PBF tem previsão de metas e iniciativas no PPA 2016-2019:


Meta M01: Acompanhar, na Atenção Básica, pelo menos 73% de famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família com as condicionalidades de saúde.
- Iniciativa I02: Acompanhamento na Atenção Básica pelo menos 73% de famílias
indígenas e quilombolas beneficiárias do Programa Bolsa Família por meio das
condicionalidades de saúde.
- Iniciativa I03: Registro, por meio das condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família (PBF), dados nutricionais de pelo menos 80% de crianças indígenas
e quilombolas menores de 7 anos beneficiárias do PBF.

Na Tabela 40 é apresentado o detalhamento da quantidade de famílias/indivíduos (para
a 2ª vigência de 2018) a serem acompanhados nas condicionalidades de saúde e a quantidade
de famílias/indivíduos (para a 2ª vigência de 2018) acompanhados por vigência, entre 2015 a
2018.
Tabela 40 – Quantidade de famílias/indivíduos a serem acompanhados nas condicionalidades
de saúde e a quantidade de famílias/indivíduos acompanhados, por vigência, de 2015 a 2018
Vigência

Quantidade de famílias/indivíduos
a serem acompanhados nas
condicionalidades de saúde
1ª/2015*
12.028.496
2ª/2015*
11.582.117
1ª/2016*
11.696.514
2ª/2016*
11.761.008
1ª/2017*
11.832.150
2ª/2017*
10.981.383
1ª/2018*
11.531.708
2ª/2018**
24.533.719

Quantidade de
famílias/indivíduos
acompanhados
8.889.141
8.895.725
8.480.299
8.588.261
8.760.594
8.507.592
8.897.329
18.535.953

Cobertura
alcançada
(%)
73,90
76,81
72,50
73,02
74,04
77,47
77,16
75,55

Fonte: no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde – BFA na plataforma DATASUS/RJ e no e-Gestor
Atenção Básica.
* Até a 1ª vigência de 2018, o acompanhamento e o resultado eram por família.
** A partir dessa vigência, o acompanhamento e o resultado serão individualizados.

O Índice de Gestão Descentralizado (IGD) mede o desempenho de cada município nos
aspectos relativos à atualização dos cadastros das famílias e também da atuação do município
no acompanhamento das condicionalidades de educação, de saúde, do Cadastro Único e no
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controle social do PBF. O desempenho apurado pelo IGD determina os recursos financeiros a
serem repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) aos Fundos Estaduais e
Municipais de Assistência Social. A Portaria nº 81 de 25 de agosto de 2015 modificou o patamar
mínimo de 20% para 30% no acompanhamento das condicionalidades de saúde para
recebimento do IGD; por isso que na 1º vigência de 2016, a quantidade de municípios com
cobertura baixo foi maior. No método de cálculo do IGD, a cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de saúde é denominada Taxa de Acompanhamento na Saúde (TAS). O gráfico
a seguir (Figura 13) apresenta a evolução dos municípios abaixo de 30% na TAS, ou seja, os
municípios que ficaram abaixo do patamar mínimo e não receberam IGD na vigência posterior.
Figura 13 – Evolução do número de municípios com cobertura de acompanhamento das
condicionalidades de saúde inferior a 30%. Brasil, 2015 a 2018
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Fonte: no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde – BFA na plataforma DATASUS/RJ e no e-Gestor
Atenção Básica.

As crianças menores de sete anos devem ser acompanhadas nas condicionalidades de
saúde através do estado nutricional (informação obrigatória a partir da 2º vigência de 2018) e
da situação do calendário vacinal (informação obrigatória). Na Tabela 41 apresenta-se a
quantidade de crianças a serem acompanhadas nas condicionalidades de saúde, a quantidade
de crianças acompanhadas e a quantidade e percentual de crianças acompanhadas com
vacinação em dia e estado nutricional coletado por vigência, no período de 2015 a 2018.
Tabela 41 – Quantidade de crianças a serem acompanhadas nas condicionalidades de saúde,
quantidade de crianças acompanhadas e quantidade e percentual de crianças acompanhadas
com vacinação em dia e dados nutricionais coletados, por vigência, de 2015 a 2018
Vigência

Quantidad
e de
crianças a
serem

Quantidad
e de
crianças
acompanh

Cobert
ura
alcanç
ada

Quantidad
e de
crianças
acompanh

Percentual
de
crianças
acompanh

Quantidad
e crianças
acompanh
adas com
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Percentual
de
crianças
acompanh

1ª/2015
2ª/2015
1ª/2016
2ª/2016
1ª/2017
2ª/2017
1ª/2018
2ª/2018*

acompanh
adas nas
condicion
alidades
de saúde
(meta)
7.558.169
7.176.353
7.522.421
7.558.664
7.965.657
7.276.492
7.762.491
7.358.510

adas
(n)

(%)

adas com
vacinação
em dia
(n)

adas com
vacinação
em dia
(%)

dados
nutricionai
s
coletados
(n)

5.509.186
5.425.411
5.256.289
5.286.670
5.744.733
5.408.880
5.751.046
4.733.510

72,89
75,60
69,87
69,94
72,12
74,33
74,09
64,33

5.462.720
5.378.84
5.196.059
5.237.147
5.680.856
5.355.988
5.684.885
4.707.182

99,16
99,14
98,85
99,06
98,89
99,02
98,85
99,44

4.666.021
4.559.539
4.290.565
4.331.595
4.950.287
4.584.581
4.609.050
4.300.956

adas com
dados
nutricionai
s
coletados
(%)
84,70
84,04
81,63
81,93
86,17
84,76
80,14
90,86

Fonte: no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde – BFA na plataforma DATASUS/RJ e no e-Gestor
Atenção Básica.
* A partir dessa vigência, o acompanhamento e o resultado serão individualizados.

As mulheres devem ser acompanhadas nas condicionalidades de saúde através do estado
nutricional (informação não obrigatória) e, caso a mulher esteja gestante, a data da última
menstruação e a situação de acesso ao pré-natal (informações obrigatórias). A Tabela 42
apresenta a estimativa de gestantes a serem localizadas, quantidade de gestantes
localizadas/acompanhadas e quantidade e percentual de gestantes acompanhadas com prénatal em dia por vigência, no período de 2015 a 2018.
Tabela 42 – Estimativa de gestantes a serem localizadas, quantidade de gestantes
localizadas/acompanhadas e quantidade e percentual de gestantes acompanhadas com prénatal em dia e com dados nutricionais coletados por vigência, entre 2015 a 2018
Estimativa Quantidade Cobertu
Quantidade
Percentual
Quantidade
Percentual
de
de
ra
de gestantes de gestantes de gestantes de gestantes
gestantes
gestantes
alcança acompanhad acompanhad acompanhad acompanhad
a serem
localizadas/
da
as com préas com préas com
as com
localizada
acompanha
(%)
natal em dia
natal em dia
estado
estado
s
das
(n)
(%)
nutricional
nutricional
(meta)
(n)
coletado (n)
coletado (%)
1ª/2015
488.559
234.286
47,95
232.477
99,23
209.185
89,29
2ª/2015
510.507
246.442
48,27
217.921
88,43
217.921
88,43
1ª/2016
484.182
371.350
76,70
369.983
99,63
346.955
93,43
2ª/2016
484.182
377.858
78,04
376.712
99,70
354.118
93,72
1ª/2017
465.160
388.984
83,62
387.144
99,53
362.976
93,31
2ª/2017
465.160
369.377
79,41
367.960
99,62
343.054
92,87
1ª/2018
360.854
366.345
101,52
364.726
99,56
277.990
75,88
2ª/2018
360.854
484.182
134,18
483.707
99,90
422.567
87,27
Fonte: no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde – BFA na plataforma DATASUS/RJ e no e-Gestor
Atenção Básica.
Vigência

Dentre o rol dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), o PBF na Saúde possui um
recorte para os indígenas e quilombolas, conforme apresentado na meta do PPA. As Tabela 43
e 44 apresentam, respectivamente, a quantidade de famílias/indivíduos (para a 2ª vigência de
2018) indígenas e quilombolas a serem acompanhados nas condicionalidades de saúde e a
quantidade de famílias/indivíduos (para a 2ª vigência de 2018) indígenas e quilombolas
acompanhados por vigência, no período de 2015 a 2018.
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Tabela 43 – Quantidade de famílias/indivíduos indígenas a serem acompanhados nas
condicionalidades de saúde e a quantidade de famílias/indivíduos indígenas acompanhados,
por vigência, de 2015 a 2018
Vigência

Quantidade de famílias/indivíduos
indígenas a serem acompanhados
nas condicionalidades de saúde (n)

Quantidade de
famílias/indivíduos
indígenas acompanhados
(n)

Cobertura
alcançada
(%)

1ª/2015*
2ª/2015*
1ª/2016*
2ª/2016*
1ª/2017*
2ª/2017*
1ª/2018*
2ª/2018**

91.014
97.252
98.779
100.153
101.917
100.358
103.541
269.064

71.554
77.092
74.311
75.569
81.398
80.027
84.001
200.468

78,62
79,27
75,23
75,45
79,86
79,74
81,13
74,50

Fonte: no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde – BFA na plataforma DATASUS/RJ e no e-Gestor
Atenção Básica.
* Até a 1ª vigência de 2018, o acompanhamento e o resultado eram por família.
** A partir dessa vigência, o acompanhamento e o resultado serão individualizados.

Tabela 44 – Quantidade de famílias/indivíduos quilombolas a serem acompanhados nas
condicionalidades de saúde e a quantidade de famílias/indivíduos quilombolas
acompanhados, por vigência, de 2015 a 2018
VIGÊNCIA

Quantidade de famílias/indivíduos
quilombolas a serem acompanhados
nas condicionalidades de saúde (n)

Quantidade de
famílias/indivíduos
quilombolas acompanhados
(n)

Cobertura
alcançada
(%)

1ª/2015*
2ª/2015*
1ª/2016*
2ª/2016*
1ª/2017*
2ª/2017*
1ª/2018*
2ª/2018**

82.100
87.906
88.635
91.363
94.330
94.146
98.030
217.027

68.226
73.991
70.495
75.032
79.414
80.358
84.498
176.275

83,10
84,17
79,53
82,12
84,18
85,35
86,20
81,22

Fonte: no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde – BFA na plataforma DATASUS/RJ e no e-Gestor
Atenção Básica.
* Até a 1ª vigência de 2018, o acompanhamento e o resultado eram por família.
** A partir dessa vigência, o acompanhamento e o resultado serão individualizados.

Nas tabelas 45 e 46, respectivamente, são apresentadas informações sobre o
acompanhamento das condicionalidades de saúde de crianças indígenas e quilombolas - as
mesmas exigidas para as demais crianças (vacinação e acompanhamento do estado nutricional)
por vigência, no período de 2015 a 2018.
Tabela 45 – Quantidade de crianças indígenas a serem acompanhadas nas condicionalidades
de saúde, quantidade de crianças indígenas acompanhadas e quantidade e percentual de
crianças indígenas acompanhadas com vacinação em dia e dados nutricionais coletados, por
vigência, de 2015 a 2018
Vigência

Quantidade de
Quantidade
Cobertur
Quantidade
Percentual
Quantidade
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Percentual

crianças
indígenas a
serem
acompanhadas
nas
condicionalidad
es de saúde
(n)

de crianças
indígenas
acompanha
da
(n)

a
alcançad
a
(%)

de crianças
indígenas
acompanhad
as com
vacinação em
dia
(n)

de crianças
indígenas
acompanhad
as com
vacinação em
dia
(%)

de crianças
indígenas
acompanhad
as com dados
nutricionais
coletados
(n)

de crianças
indígenas
acompanhad
as com dados
nutricionais
coletados (%)

1ª/2015
90.720
71.507
78,82
71.171
99,53
66.095
92,43
2ª/2015
96.037
75.847
78,98
75.409
99,42
70.600
93,08
1ª/2016
98.979
73.562
74,32
73.241
99,56
68.380
92,96
2ª/2016
99.461
73.833
74,23
73.357
99,36
69.061
93,54
1ª/2017
103.376
81.986
79,31
81.256
99,11
77.500
94,53
2ª/2017
100.267
79.238
79,03
78.513
99,09
74.312
93,78
1ª/2018
104.597
84.651
80,93
84.062
99,30
73.454
86,77
2ª/2018
103.291
101.800
98,56
101.666
99,87
100.424
98,65
*
Fonte: no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde – BFA na plataforma DATASUS/RJ e no e-Gestor
Atenção Básica.
* A partir dessa vigência, o acompanhamento e o resultado serão individualizados.

Tabela 46 – Quantidade de crianças quilombolas a serem acompanhadas nas
condicionalidades de saúde, quantidade de crianças quilombolas acompanhadas e quantidade
e percentual de crianças quilombolas acompanhadas com vacinação em dia e dados
nutricionais coletados, por vigência, de 2015 a 2018
Vigência

Quantidade Quantidade Cobertu Quantidade
Percentual
Quantidade
Percentual
de crianças
de crianças
ra
de crianças
de crianças
de crianças
de crianças
quilombolas quilombola alcança quilombola
quilombola
quilombola
quilombola
a serem
s
da
s
s
s
s
acompanha acompanha
(%)
acompanha acompanha acompanha acompanha
das nas
das
das com
das com
das com
das com
condicionali
(n)
vacinação
vacinação
dados
dados
dades de
em dia
em dia
nutricionais nutricionais
saúde
(n)
(%)
coletados
coletados
(n)
(n)
(%)
1ª/2015
52.103
42.433
81,44
41.932
98,82
39.436
92,94
2ª/2015
55.979
46.201
82,53
45.707
98,93
42.684
92,39
1ª/2016
57.877
44.636
77,12
44.255
99,15
40.105
89,85
2ª/2016
59.140
47.179
79,78
46.821
99,24
43.082
91,32
1ª/2017
62.396
51.363
82,32
50647
98,61
48123
93,69
2ª/2017
61.450
51.360
83,58
50.580
98,48
48.001
93,46
1ª/2018
63.355
53.509
84,46
52.633
98,36
47.931
89,58
2ª/2018*
62.254
61.158
98,24
61.054
99,83
60.331
98,64
Fonte: no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde – BFA na plataforma DATASUS/RJ e no e-Gestor
Atenção Básica.
* A partir dessa vigência, o acompanhamento e o resultado serão individualizados.

Não há previsão orçamentária específica no orçamento da CGAN para o PBF, cabendo ao
MDS a gestão orçamentária do Programa. Os investimentos existentes, parte do orçamento da
CGAN, viabilizam o apoio técnico aos estados e municípios, como passagens e diárias da equipe
técnica, para participação em reuniões capacitações, oficinas e eventos relacionados ao PBF,
além da oferta de cursos de formação e capacitação.

Estratégias de formação/educação, comunicação e informação para apoio à gestão das
condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família

Por meio da plataforma Universus, desde 2009, é oferecido o Curso EAD sobre a
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operacionalização do Programa Bolsa Família (PBF) na Saúde, destinado aos profissionais que
atuam nos municípios e estados com as ações de monitoramento e acompanhamento das
famílias beneficiárias do Programa.
No período decorrido entre 2015 a outubro 2018, foram realizadas 34 turmas do EAD com
10.635 inscritos.
Além da formação à distância, o PBF na Saúde possui um consolidado calendário de
capacitações, realizadas nos estados e no DF, voltadas para a gestão do PBF na Saúde e do
Sistema BFA. Essas oficinas são destinadas aos profissionais de saúde e da gestão envolvidos no
acompanhamento das condicionalidades de saúde.
Além disso, são feitas as Mesas Técnicas Intersetoriais do PBF, promovidas pelo MDS, com
participação da Saúde, Educação, Cadastro Único e Assistência Social e Encontros Regionais
Intersetoriais do PBF. O Quadro 18 sistematiza as informações sobre todos esses eventos
ocorrido no período de 2015 a 2018:
Quadro 18 - Eventos relacionados ao PBF, realizados no período de 2015 a 2018
Exercício
Número de oficinas sobre o
Mesa Técnica
Número de Encontros
Sistema BFA e número de
Intersetorial do
Regionais Intersetoriais
vagas ofertadas no total.
PBF
do PBF
2015
6 (200 vagas)
1
3
2016
6 (175 vagas)
1
0
2017
9 (270 vagas)
1
6 (voltadas para os PCT)
2018
17 (690 vagas)
1
26

Além desse rol de eventos relacionados ao PBF, em 2018 ocorreu ainda o 1º. Encontro
Nacional com os Coordenadores Estaduais do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, com
participação de destores e técnicos da Saúde, Educação, Cadastro Único e Assistência Social.
Principais desafios para a próxima gestão




A incorporação na rotina dos profissionais de saúde da nova plataforma (e-Gestor
AB),
A manutenção das condicionalidades;
A ampliação do percentual de cobertura do acompanhamento das
condicionalidades de saúde do PBF.
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14. PESQUISA, INOVAÇÃO E
CONHECIMENTO EM ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO
Estabelecida como diretriz da PNAN, essa linha de ação fundamenta-se no
desenvolvimento de ações de saúde baseada em evidências, reconhecendo a importância do
desenvolvimento de conhecimento e o apoio à pesquisa, à inovação e à tecnologia, no campo
da alimentação e nutrição em saúde coletiva. A CGAN exerce a VAN ampliada e fomenta o uso
de dados dos sistemas de informação em saúde, em especial do Sisvan, e de pesquisas e
inquéritos populacionais para orientar a gestão de programas e políticas públicas. Dessa forma,
tem aumentado os investimentos para reduzir as lacunas do conhecimento que possa apoiar as
ações de alimentação e nutrição no SUS.

14.1 Inquéritos Populacionais
Em relação aos inquéritos populacionais, destacam-se medidas de apoio à realização
regular e contínua de pesquisas que englobam o perfil alimentar e nutricional da população
brasileira, como a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde
da Criança e da Mulher (PNDS), Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e Pesquisa Nacional
de Saúde do Escolar (PeNSE).
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)
Trata-se de um inquérito de base domiciliar, de âmbito nacional, coordenado pela
Secretaria de Vigilância em Saúde do MS e, usualmente, realizado em parceria com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O objetivo dessa pesquisa é fornecer dados sobre a situação de saúde e os estilos de
vida da população brasileira, bem como produzir informações sobre a atenção à saúde (acesso
e uso dos serviços de saúde, continuidade dos cuidados e financiamento da assistência à saúde),
com perspectiva de ser realizada a cada cinco anos.
A CGAN participa das discussões de aspectos metodológicos da pesquisa e apoia
tecnicamente a escolha dos equipamentos antropométricos a serem para o inquérito e discute
os resultados que envolvam temas como antropometria, marcadores de consumo alimentar e
hipertensão arterial.
Outros dados de interesse para a CGAN são aqueles oriundos das análises laboratoriais,
tais como glicemia, perfil lipídico e ingestão de sódio e iodo. A PNS foi a primeira pesquisa
nacional que avaliou diretamente a ingestão de sódio da população brasileira; até então essa
informação era baseada em estimativas de aquisição e consumo de alimentos a partir da POF83.
83

Contudo, os resultados das análises laboratoriais, previstos para serem divulgados em 2016 e prorrogados para
2017, não foram divulgados até o momento, em virtude de dificuldades nas coletas e análises de material biológico
identificados pela equipe de coordenação da pesquisa.
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No final de 2017, uma versão atualizada do questionário a ser adotado na próxima
pesquisa de campo foi enviada ao IBGE. Essa revisão contou com a participação de áreas técnicas
do MS e especialistas convidados pelo Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não
Transmissíveis e Promoção da Saúde (DVDANTPS) e CGAN.
Em 2017, procedeu-se a vinculação entre a PNS e a PNDS, conjugando informações
desses dois inquéritos. O agente de pesquisa da PNS, ao realizar a primeira visita ao domicílio
da amostra, além das perguntas sobre todos os moradores ( trabalho, educação, deficiências,
cobertura de plano de saúde e utilização de serviços de saúde, entre outros), selecionaria um
morador de 15 anos ou mais para responder perguntas sobre percepção de estado de saúde,
estilo de vida, doenças crônicas e saúde bucal - e que também submetido à aferição pressão
arterial e de medidas antropométricas, como altura, peso e perímetro da cintura.
A realização da PNS e da PNDS pelo IBGE, foi negociada por meio de um TED com
vigência até 2020, com orçamento da Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Vigilância
em Saúde e Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, e no qual se previa a
edição da pesquisa a partir em julho de 2018. No entanto, houve novo adiamento para o início
da coleta, que deverá ocorrer em 2019.
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS)
A PNDS corresponde a uma DHS (Demographic and Health Survey), cujo principal
objetivo é fornecer dados de diversos indicadores para o monitoramento e a avaliação de
impacto nas áreas de população, saúde e nutrição. Outra característica marcante desse padrão
de pesquisa é apresentar grandes tamanhos amostrais, que compreendam entre cinco a 30 mil
domicílios, tenham representatividade nacional e que sejam realizadas periodicamente
(preferencialmente a cada cinco anos), para permitir comparações ao longo do tempo.
No Brasil, as PNDS foram realizadas no Brasil em 1986, 1996 e 2006. Contudo, um novo
atraso na nova edição dessa pesquisa rompeu com a expectativa de mantê-la em intervalos de
10 anos. Um dos fatores que concorreu para isso foi a dificuldade em identificar instituição ou
grupo de pesquisa que pudesse realizar uma pesquisa dessa magnitude. Quando finalmente foi
acordado com o IBGE a sua execução, foi exigido que esse estudo fosse incorporado ao
cronograma de execução de estudos e pesquisas da instituição. Ainda assim, a instituição
recorrentemente questiona a necessidade da realização de antropometria e das análises
bioquímicas, mostrando-se bastante resistente a atender a demanda do Ministério da Saúde. O
ano de 2016 foi marcado pelo posicionamento contrário do IBGE sobre a realização da avaliação
das carências de micronutrientes em crianças, por meio da coleta de material biológico.
Estariam, no entanto, garantidas a avaliação do consumo alimentar e da antropometria.
A CGAN vem colaborando nas negociações para a realização de uma nova edição dessa
pesquisa, a partir de 2015, sob protagonismo da SCTIE, incluindo a revisão do instrumento de
coleta de dados. Em 2017, foi estabelecido um grupo de trabalho composto por técnicos do
IBGE, da CGAN, da DVDANTPS (SVS) e da CGFPATS (Decit), além de especialistas em alimentação
infantil. Uma versão final foi encaminhada ao IBGE no final do ano de 2017 para avaliação.
Nessa versão encaminhada, foram mantidas informações coletadas em 2006, como o
módulo de avaliação das carências de micronutrientes (ferro e vitamina A) e os marcadores de
consumo alimentar para crianças (aleitamento materno e alimentação complementar).
Ampliou-se a coleta de dados antropométricos para além das crianças até cinco anos
(incorporando as maiores de 5 anos e adolescentes, considerando que a mensuração de peso e
altura não ocorreu na última POF, realizada em 2017-2018).
Considerando que a PNDS seria realizada em conjunto com a PNS, como uma
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subamostra, com previsão de início da pesquisa de campo para 2018 e uma nova decisão de
adiamento da pesquisa de campo da PNS para 2019, pelo IBGE, o Ministério da Saúde decidiu
separar a PNDS da PNS.
Dessa forma, a PNDS está prevista para ser realizada em 2021, estabelecendo um
intervalo de 15 anos entre as edições.

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)
A POF é uma pesquisa de base domiciliar, representativa da população brasileira, que
avalia informações gerais sobre domicílios, famílias e pessoas, hábitos de consumo, despesas e
recebimentos das famílias pesquisadas. A partir da amostra investigada, mensura a estrutura de
consumo, gastos e rendimentos das famílias.
A POF de 2008-2009 pode ser considerada a mais completa entre as pesquisas da série
realizadas em nosso país; entretanto, para a edição de 2017-2018 (sucessivamente adiada desde
2013), o IBGE concordou somente com a manutenção da disponibilidade alimentar domiciliar e
do consumo alimentar pessoal e retirou a avaliação antropométrica da pesquisa.
Desde o início da preparação para a nova POF, a CGAN insistentemente negociou a
manutenção do módulo de antropometria na POF, inclusive, disponibilizando recurso
orçamentário, em 2015, para garantir a compra de equipamentos antropométricos. Em 2016,
deu continuidade a Ata de Registro de Preços, por meio da qual manteve a expectativa de
adquirir equipamentos para fins de pesquisa (POF ou PNDS). Contudo, tais esforços não foram
exitosos.
Dessa forma, tendo em vista continuar no apoio técnico e financeiro à POF, a CGAN
desenvolveu estratégias de apoio a pesquisas que culminaram, em 2016, com contratação
direta, via CNPq, do mesmo grupo que conduziu as análises de consumo alimentar pessoal na
última edição da POF, em razão de sua expertise e notório saber sobre o tema. Uma parcela no
valor de R$ 300.000 foi descentralizada para o CNPq, sendo 100.000,00 do orçamento CGAN e
200.000,00 do orçamento Decit/SCTIE/Ministério da Saúde, para apoiar o na produção dos
materiais e na adaptação de metodologias preparatórias para a coleta de campo.
Ainda em relação ao apoio financeiro à POF 2017-2018, a CGAN também destinou
recursos ao IBGE para apoiar o custeio das atividades de campo do módulo de consumo
alimentar pessoal. Em dezembro de 2017, houve a descentralização de R$ 1.880.000,00 para o
IBGE para apoio à realização deste módulo, mas o recurso não foi executado, segundo o IBGE,
devido à falta de tempo hábil para empenhar os recursos dentro da data limite para empenhos
do Instituto, sendo posteriormente devolvido ao Ministério da Saúde.
Em 2018, após a correção de um erro inicial do IBGE (que solicitou o segundo repasse
quando deveria solicitar novamente a primeira parcela), houve novo repasse do valor das duas
parcelas. O principal impasse foi proceder o acompanhamento da utilização do recurso pelo
IBGE, tendo em vista que o Instituto e alegou constantemente a necessidade de desembolsos
mensais, conforme o andamento das atividades de campo da pesquisa, enquanto o Fundo
Nacional de Saúde exigia comprovação do empenho dos valores totais.
Finalmente, a etapa de campo da POF ocorreu em 2017 e 2018 com a manutenção da
avaliação da disponibilidade alimentar domiciliar e do consumo alimentar pessoal, mas sem o
módulo de antropometria. A perspectiva é que os primeiros resultados sobre a disponibilidade
de alimentos nos domicílios sejam divulgados em 2019 e, a partir de 2020, os resultados de
consumo alimentar pessoal.
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14.2 Estudos e Pesquisas
O apoio a estudos e pesquisas contribui significativamente para o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação do país, mas acima de tudo tem como objetivo
compreender as lacunas de pesquisa que permitam responder necessidades emergentes na
gestão das ações de alimentação e nutrição.
Diante das dificuldades apresentadas na execução da PNDS, conforme apresentado em
tópico anterior, bem como a impossibilidade de realizar a avaliação de micronutrientes e
análises bioquímicas por meio dos inquéritos nacionais conduzidos pelo IBGE, a CGAN promoveu
a realização do Seminário Técnico: Perspectivas de Pesquisas sobre Carências de
Micronutrientes84.
Nesse evento, ficou evidente a necessidade realizar pesquisas para o preenchimento de
lacunas de conhecimento nessa temática para subsidiar a gestão federal. E, portanto, a
necessidade de realizar uma pesquisa com representatividade nacional para estimar as
frequências das carências de micronutrientes prioritários para a agenda da CGAN.
Nessa perspectiva, CGAN disponibilizou parte de seu orçamento para a realização de um
TED entre Decit/SCTIE e CNPq objetivando o lançamento de chamadas públicas temáticas para
a realização de pesquisas.
Em 2017, foram lançadas três chamadas públicas, via CNPq que resultaram na
contratação de 39 projetos de pesquisas com temáticas afins às agendas da CGAN (detalhado
no Item F desta seção). Uma dessas chamadas contemplou um inquérito nacional sobre
alimentação e nutrição infantil que avaliará consumo alimentar, antropometria e deficiência de
micronutrientes por meio de coleta de material biológico.
Pesquisa Nacional para Avaliação do Impacto da Iodação do Sal (Pnaisal)
A Pnaisal, concluída em 2016, avaliou o impacto da iodação do sal na prevenção e no
controle dos distúrbios por deficiência de iodo, sem risco de ocorrência de doenças associadas
ao consumo excessivo do micronutriente. Foi conduzida pelas Universidade Federal de Pelotas
(UFPel) e Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com financiamento e acompanhamento
técnico do Ministério da Saúde.
Trata-se de estudo de representatividade nacional, regional e estadual, realizado em
escolas públicas e privadas e que teve abrangência de escolares entre seis e 14 anos de idade. A
coleta de dados incluiu a aplicação de um questionário com as características demográficas e
educacionais e a coleta da amostra de urina dos alunos no ambiente escolar e, posterior, coleta
de amostra de sal de cozinha consumido pela família em uma subamostra do estudo. Devido a
problemas administrativos e complexa logística de campo da pesquisa, ela foi realizada em duas
fases, abrangendo os períodos de 2008/09 e 2013/14.
Foram visitados 477 municípios e incluídos 18.978 escolares, pertencentes a 810 escolas
públicas e privadas localizadas nas zonas urbanas e rurais do país. Os resultados do inquérito
foram apresentados na 15ª Reunião Ordinária da Comissão Interinstitucional para Prevenção e
Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo, realizada em 23 de novembro de 2016, em
Brasília.
A pesquisa85 confirmou o impacto da iodação do sal na prevenção e no controle dos
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Realizado em Brasília, no período de 31/03 a 01/04/2016, contando com a participação de pesquisadores da área
de todo o Brasil e com a apresentação de experiências exitosas com essas linhas de estudos e pesquisas.
85 Os resultados finais da pesquisa estão disponíveis publicamente e pode ser acessado por meio do link:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/pnaisal_relatorio_final.pdf.
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distúrbios por deficiência de iodo, reforçando os avanços no país no combate a essas carências
por meio da fortificação universal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, excreções
individuais menores que 100ug/L indicam déficit do nutriente e somente prevalências
populacionais de déficit superiores a 20% configuram um problema de saúde pública, e a análise
dos dados nacionais apontou prevalências nacionais de concentração de iodo na urina de 9,7%
de déficit (sendo apenas 0,5% de déficit grave) e a excreção mediana de iodo dos escolares foi
de 276,75ug/L.
Contudo, também se observou excreção excessiva de iodo (maior ou igual a 300ug/L)
em 44,6% dos escolares. Por isso, considerando resultados preliminares da Pnaisal, que já
apontavam elevadas medianas de excreção de iodo em escolares de 19 estados, a Anvisa
aprovou a redução da faixa de iodação do sal no Brasil de 20 a 60 mg/kg para 15 a 45 mg/kg, em
2013. Ou seja, reduziu-se principalmente o nível máximo permitido de iodo no sal, com vistas a
evitar a ingestão excessiva, enquanto o nível mínimo permitido foi pouco alterado. O impacto
dessa revisão será mensurado com a realização de novas avaliações populacionais.
Pesquisa de Avaliação da Prevalência de Hipovitaminose A e Anemia em Crianças Menores de
Cinco Anos na Região Sul do Brasil
Essa pesquisa, realizada entre dezembro de 2014 e abril de 2015, veio atender à
necessidade de estimar os níveis séricos de retinol (vitamina A) e a prevalência de anemia em
crianças com idade entre 12 a 59 meses completos, em virtude da insuficiência de dados
consensuais quanto à prevalência dessas deficiências nutricionais no Brasil. A falta de
informações atualizadas dificultava a ação dos gestores da área de saúde para melhor
direcionamento das políticas públicas de alimentação e nutrição, sobretudo do programa de
suplementação de vitamina A para nutrizes e crianças.
Foi então estabelecido um estudo multicêntrico86, com delineamento transversal,
realizado em 48 municípios integrantes do Plano “Brasil Sem Miséria” e distribuídos
equitativamente nos três estados do Sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
A população investigada foi composta por 1.575 crianças, com idade entre 12 e 59 meses,
selecionada por intermédio das Equipes de Atenção Básica de cada município. A coleta de dados
foi constituída por amostras de sangue, aferição de peso e altura e aplicação de instrumento
estruturado para obtenção de informações sociodemográficas e dados sobre o consumo
alimentar das crianças.
Essa pesquisa contou com o financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e sua execução contou com a supervisão técnico-científica da CGAN e da
Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Departamento de Ações
Programáticas e Estratégicas/SAS.
Essa pesquisa revelou prevalências de hipovitaminose A igual a 2,3% no estado do
Paraná, 5,2% no Rio Grande do Sul e 17,4% em Santa Catarina. A anemia foi observada em 4,2%
das crianças de Santa Catarina, 5,4% no Paraná, e 5,0% no Rio Grande do Sul. Esses resultados
evidenciam que a prevalência de hipovitaminose A é considerada leve (<10%) e que a
prevalência de anemia nesta população está nos limites da normalidade (<4,9%), segundo os
critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS).
A partir dos dados da última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da
Mulher, realizada em 2006, observou-se um intensa redução na prevalência de anemia na
Região Sul e a prevalência média de hipovitaminose A para a Região Sul se manteve constante,
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O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(coordenação científica), Universidade Federal de Santa Catarina (coordenação executiva) e Universidade Federal do
Paraná
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sendo de 9% na pesquisa anterior e de 7% na pesquisa atual.
A partir dos achados deste estudo, diversos debates estão sendo realizados, no intuito
de reavaliar as estratégias de prevenção e controle das carências de micronutrientes,
implementadas pelo Ministério da Saúde.
Os resultados dessa pesquisa podem ser visualizados também nas seguintes
publicações:
1. Artigos


Introdução de alimentos não recomendados no primeiro ano de
vida e fatores associados em crianças de baixo nível
socioeconômico. Cad. Saúde Pública [online]. 2018, vol.34, n.2,
e00202816. Epub Feb 19, 2018. ISSN 1678-4464.

2. Resumos publicados em anais de congresso


Prevalência e fatores associados ao excesso de peso em crianças
residentes em municípios participantes do plano 'Brasil sem
miséria' da região Sul do Brasil. In: IX Congresso Gaúcho de
Atualização em Pediatria, 2016, Porto Alegre-RS. Boletim Científico
de Pediatria, 2016. v. 5.



Prevalência de anemia ferropriva em crianças residentes em
municípios participantes do plano 'Brasil Sem Miséria' da região Sul
do Brasil. In: IX Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria,
2016, Porto Alegre-RS. Boletim Científico de Pediatria, 2016. v. 5. p.
61-61.

14.3 Agenda Estratégica de Pesquisas em Alimentação e Nutrição no SUS
Para fortalecer o uso de evidências científicas na tomada de decisão dos gestores
nacionais da PNAN, a CGAN, em parceria com Decit/SCTIE/Ministério da Saúde e com o Grupo
Temático Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva (GT ANSC), da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva (Abrasco), realizou o "I Encontro Nacional sobre a Agenda Estratégica de Pesquisa
em Alimentação e Nutrição no SUS"87.
O evento foi financiado mediante recursos da Carta Acordo estabelecida entre Opas e
Abrasco (Projeto Estratégias para a promoção da alimentação adequada e saudável na infância)
e teve como objetivo principal debater os temas que deveriam compor uma agenda estratégica
de pesquisa em alimentação e nutrição no SUS, em busca da qualificação da gestão e
acompanhamento dos programas, estratégias e ações relacionados à PNAN.
Os resultados do evento foram os seguintes: a) reconhecimento de uma agenda de
pesquisa que possa promover a convergência de esforços das IES para a produção de evidências
que subsidiem a qualificação da PNAN; b) articulação de estratégias, processos e mecanismos
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Realizado em Brasília/DF, nos dias 22 e 23 de agosto de 2016, contou com a participação de pesquisadores de
todas as regiões brasileiras. O Sumário Executivo do evento pode ser consultado em
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/sumario_executivo_agenda_pesquisa.pdf.
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que promovam o diálogo e a colaboração constante entre CGAN e IES, e estratégias de
convergências e articulação colaborativa entre as IES, com base na Agenda Estratégica de
Pesquisas de Alimentação e Nutrição no SUS88.
Ainda em 2016, houve a apresentação da Agenda Estratégica de Pesquisas de
Alimentação e Nutrição no SUS no Encontro Nacional do Fórum de Coordenadores de Programas
de Pós Graduação em Alimentação e Nutrição, no Instituto Annes Dias - Rio de Janeiro/RJ, e, em
2018, no XXV Congresso Brasileiro de Nutrição (Conbran), iniciando um esforço para ampla
divulgação da agenda para toda rede de parceiros e profissionais do SUS.
Em 2018, deu-se início a discussões com representantes do GT ANSC para realização do
II Seminário previsto para 2019, em virtude das dificuldades orçamentárias e logísticas
encontradas em 2018. Nessa segunda edição do evento, pretende-se a participação de todos
os pesquisadores contemplados nos editais temáticos lançados pelo CNPq, em 2017, e garantir
a participação de representantes de instituições de todas as macrorregiões, especialmente do
Norte e Centro Oeste. A prioridade será discutir a implementação da Agenda, identificar o que
vem sendo desenvolvido nas IES e verificar a necessidade de atualizá-la.

14.4 Chamadas Públicas para Financiamento de Pesquisas em Alimentação
e Nutrição
A partir da identificação da Agenda Estratégica de Pesquisa em Alimentação e Nutrição
no SUS foi organizado um levantamento das prioridades de pesquisa segundo as diretrizes da
PNAN, com vistas a preencher as lacunas de informação para seus principais programas e ações,
em parceria com o Decit e o CNPq/MCTIC o que redundou no lançamento de três editais
temáticos de pesquisa, com diferentes enfoques no ano de 2017. São eles:
1. Edital para realização de Inquérito Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil,
com três eixos de avaliação: consumo alimentar, antropometria e avaliação
bioquímica
das
carências
de
micronutriente.
(Chamada
CNPq/MS/SCTIE/Decit/SAS/DAB/CGAN No. 11/2017
2. Edital para apoiar projetos de pesquisa em Alimentação e Nutrição para
contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País.
Nele foram contemplados diferentes temas, incluindo obesidade, promoção da
alimentação adequada e saudável, organização da atenção nutricional,
regulação de publicidade infantil, taxação e rotulagem de alimentos, qualidade
de dados antropométricos e avaliação de e/ou estratégias programas
relacionados à saúde pública. (Chamada CNPq/MS/SCTIE/Decit/SAS/DAB/CGAN
Nº 13/2017).
3. Edital para realização de Revisões Sistemáticas da literatura, em que foram
contemplados estudos sobre obesidade, prevalência da deficiência de
micronutrientes e intervenções efetivas para prevenção e controle da
deficiência
de
micronutrientes.
(Chamada
CNPq/MS/SCTIE/Decit/SAS/DAB/CGAN Nº 10/2017).

Os estudos contemplados na Chamada “Pesquisas em Alimentação e Nutrição” foram:
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I.

Faixa A



Efetividade de uma estratégia para tratamento da obesidade infantil baseada
no Guia Alimentar para a População Brasileira: um ensaio randomizado.



Avaliação de Cenários de Política Tarifária para Promoção de Alimentação
Adequada e Saudável para os Brasileiros.



Análise dos casos de beribéri notificados no Brasil com o uso de
geoprocessamento.



Análise da qualidade de dados antropométricos do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional – Sisvan.



Aplicação da otimização de dados para maximar adequação nutricional e
minimizar custo na elaboração de cardápios para o Programa Nacional de
Alimentação Escolar.



O impacto da variação temporal no consumo de alimentos ultraprocessados na
evolução da prevalência da obesidade no Brasil (2002/2003-2008/2009).



Estudos para subsidiar a regulação da publicidade infantil, taxação e rotulagem
de alimentos.



Avaliação da implantação do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina
A no Estado de Minas Gerais.



Ambientes Obesogênicos, Consumo de Alimentos Ultraprocessados e Estado
Nutricional de Adolescentes.



Efetividade das estratégias do cuidado em Terapia Nutricional Enteral
Domiciliar.



Desenvolvimento e Validação de uma Escala de Avaliação da Abordagem do
Guia Alimentar para a População Brasileira na Atenção Básica em Saúde (GAB3).



Fatores determinantes do reganho de peso no pós-operatório de cirurgia
bariátrica realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde brasileiro.



Elasticidade-preço de bebidas adoçadas e de alimentos de alta densidade
energética: efeitos da tributação na qualidade da dieta domiciliar.



Elaboração de Protocolos e instrumentos para aconselhamento nutricional de
indivíduos obesos com risco cardiometabólico na Atenção Básica à Saúde.



Preparações ofertadas a trabalhadores atendidos pelo Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT).



Promovendo a alimentação saudável por meio do smartphone: uma estratégia
educativa inovadora para adolescentes.



Efeito de polimorfismos genéticos na via do cortisol sobre o risco para
desenvolvimento de obesidade infantil na população brasileira.



Desenvolvimento e avaliação do uso de aplicativo para celular/tablet como
estratégia de comunicação do Guia Alimentar para a População Brasileira para
adolescentes no município de Diamantina, Minas Gerais.



Matriciamento das ações de promoção da saúde na linha de cuidado da
obesidade.
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II.

Consumo de alimentos ultraprocessados em adultos jovens de Ribeirão Preto,
São Paulo: impacto na qualidade da dieta e associação com a obesidade.

Faixa B



Avaliação da prevalência de deficiência de micronutrientes em idosos
residentes em cidades da região de Campinas – SP.



Estudo multicêntrico de avaliação do cumprimento da Norma Brasileira de
Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância,
Bicos, Chupetas e Mamadeiras (Multi-NBCAL).



Avaliação da efetividade de estratégia para prevenção de consumo de açúcar e
alimentos ultraprocessados no primeiro ano de vida em três regiões do Brasil:
ensaio de campo randomizado.



Avaliação do impacto de aspectos contextuais e individuais, especialmente o
consumo de alimentos ultraprocessados, sobre a evolução da obesidade em
usuários da atenção básica.



Consumo alimentar, hábitos de vida, controle de comorbidades e estado
nutricional de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica pelo SUS.



Comparação do NutriSUS com a suplementação medicamentosa em crianças na
educação infantil: um ensaio clínico randomizado.



Vídeos educativos como estratégia inovadora de comunicação virtual para
incentivar e orientar sobre habilidades culinárias domésticas.



Avaliação da gestão e operacionalização dos Programas Nacionais de
Suplementação de Ferro e de Vitamina A e o seu impacto no estado nutricional
de crianças de 6 a 24 meses em municípios do estado de Alagoas.



A efetividade das práticas integrativas e complementares no cuidado a pessoas
com obesidade na rede de atenção à saúde: um estudo qualitativo.



Avaliação do risco de sobrecarga de ferro por fontes alimentares,
suplementação medicamentosa profilática e/ou fortificação com
micronutrientes em pó em pessoas com anemia falciforme.



Programa Bolsa Família: avaliação dos impactos na Segurança Alimentar e
Nutricional das famílias participantes e acompanhamento das
condicionalidades de saúde sob a ótica dos profissionais.



Projeto de melhoria da qualidade assistencial de pacientes no pré e no pósoperatório de cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde.



Condicionalidades do Programa Bolsa Família: estratégia para garantir equidade
em saúde e nutrição.



Impacto do programa Bolsa Família na saúde de gestantes, nutrizes e seus filhos
até o sexto mês de vida

III.


Faixa C
Proposição de novas recomendações de ganho de peso gestacional para
utilização no SUS.
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Estado nutricional de iodo, sódio e potássio no grupo materno-infantil
brasileiro: um estudo multicêntrico.



Recomendações de atividade física para a saúde a partir das práticas exitosas
desenvolvidas no Sistema Único de Saúde.



Coorte NUTRINET Brasil: alimentação e doenças crônicas não transmissíveis

Os estudos contemplados na Chamada “Revisões Sistemáticas em Alimentação e
Nutrição” foram:


A efetividade da educação alimentar e nutricional para reduzir ou prevenir a
obesidade infantil no contexto da atenção básica: uma revisão sistemática de
ensaios controlados randomizados.



Intervenções efetivas para prevenção e controle da anemia ferropriva em
crianças menores de cinco anos no mundo.



Obesidade: prevalência em crianças e adolescentes no Brasil e Estratégias
Efetivas e Inovadoras no Mundo.



Prevalência da obesidade infantil por faixa etária e regiões brasileiras: revisão
sistemática e meta-análise.



Efetividade do tratamento do sobrepeso e da obesidade infantil na atenção
básica - Uma revisão sistemática e metanálise.



Intervenções para prevenção e controle da deficiência de Vitamina D em
menores de cinco anos: revisão sistemática e potencial metanálise.



Prevalência de anemia ferropriva em crianças brasileiras menores de cinco anos:
revisão sistemática.



Prevenção e controle da deficiência de vitamina D em crianças menores de cinco
anos: revisão sistemática de fatores associados e intervenções efetivas.



Estratégias efetivas de prevenção, controle e tratamento da obesidade em
adolescentes na Atenção Básica: revisão sistemática e metanálise.



Concentração sérica de vitamina D na população brasileira e estratégias de
intervenção para prevenção e controle da hipovitaminose D: revisão sistemática
e metanálise.



Fortificação de alimentos com vitamina D: estratégia na redução da prevalência
de hipovitaminose D em crianças.



Revisão sistemática dos modelos de organização de sistemas públicos de saúde
para o cuidado da obesidade infantil e sua efetividade no mundo.



Estratégias de intervenção em alimentação e nutrição para o manejo da
obesidade na atenção primária em saúde.

Em observância às chamadas, em 2018, foi realizado o Seminário de Avaliação “Marco
Zero”, quando foram discutidos os ajustes metodológicos recomendados durante o julgamento
das propostas submetidas na Chamadas Públicas nº 11 e 13/2017, além de outros aspectos
relacionados à execução dos projetos.
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14.5 Seminário Sistemas Alimentares e Saúde
Frente aos “macrodesafios” que se impõem à área de alimentação e nutrição – quais
sejam, a reversão do perfil epidemiológico de crescimento da obesidade e comorbidades a
promoção de ambientes alimentares saudáveis, em 2018, iniciou-se uma aproximação com a
Fiocruz, a fim de discutir oportunidades e desafios de uma parceria que tenha por base sistemas
alimentares mais saudáveis e saúde, com foco nas ações, estratégias e dimensões de
enfrentamento essenciais para isso.
Por meio de um termo de referência da Fiocruz, foi realizada uma oficina de trabalho
sobre a temática “Sistemas Alimentares e saúde: desafios e oportunidades”89, com o objetivo
de para identificar dimensões de atuação, estratégias e linhas de ações da instituição para apoiar
a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), do Ministério da Saúde, no contexto dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para promoção de sistemas alimentares
saudáveis.
Participaram do evento dirigentes institucionais e pesquisadores da Fiocruz com
produção científica e/ou serviços realizados no campo da alimentação e nutrição; gestores e
técnicos da Coordenação de Alimentação e Nutrição e representantes da Câmara
Interministerial Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan/MDS) e da Comissão Intersetorial de
Alimentação e Nutrição (Cian/Conselho Nacional de Saúde).
Desse evento, foram obtidos os seguintes produtos:


Matriz de estratégias de ação, considerando o horizonte de 1-2 décadas;



Matriz de ações e linhas estratégicas para os próximos cinco anos para orientar
a elaboração de cooperação entre as duas instituições (agenda estratégica e
plano de trabalho);



Grupo de trabalho constituído para elaboração da proposta de agenda e de
plano de trabalho para compor o instrumento de cooperação, incluindo técnicos
das duas instituições.

Está em processo de delineamento um TED entre MS e Fiocruz, no valor aproximado de
5 milhões de reais, para a execução de um plano de trabalho de dois anos, tendo por objetivo
estratégico “produzir pesquisa, ensino, inovação e gestão no apoio à Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN) do Ministério da Saúde, de forma a contribuir para melhoria das
condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, no contexto dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para promoção de sistemas alimentares saudáveis.

14.6 Reunião Técnica de Avaliação Econômica em Saúde com foco em
Obesidade
A produção de pesquisas é crucial para preencher lacunas de evidências e informações
para orientar as ações, estratégias e programas da PNAN, inclusive com estudos de avaliação
econômica e de impacto de medidas regulatórias na saúde.
Com o intuito de ampliar a abordagem das políticas baseadas em evidências, realizou a
“Reunião Técnica de Avaliação Econômica em Saúde com foco em Obesidade”90, em parceria
89

Realizadas dias 27 e 28 de agosto de 2018, em Brasília/DF.
Realizada em Brasília, nos dias 11 e 12 de junho de 2018. Participaram do evento representantes de outras
instituições parceiras no Governo Federal, representantes da sociedade civil e pesquisadores nacionais e
90
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com a Organização Pan-Americana de Saúde - Opas e com o Instituto de Defesa do Consumidor
- IDEC (membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável).
O objetivo desse evento foi identificar e discutir metodologias para avaliar e estimar o
impacto de medidas regulatórias para frear o crescimento da obesidade e otimizar os
investimentos do Sistema Único de Saúde, considerando quatro principais linhas de ação:
rotulagem nutricional, publicidade de alimentos, taxação de alimentos ultraprocessados e
regulação de venda de alimentos em cantinas escolares.
Ao final do evento foram definidos três principais eixos que necessitam de
investimentos na geração de evidências que são:


Estimativas de custos diretos e indiretos da obesidade e dcnts;



Prospecção da avaliação de impacto dessas medidas regulatórias em desfechos
em saúde por meio do uso de modelos de simulação;



Monitoramento da evolução dos preços de alimentos.

Com base nessas linhas de pesquisas prioritárias, foi delineada agenda prioritária de
pesquisas na área de economia da saúde. A CGAN consultou áreas técnicas do MS acerca da
agenda prioritária de economia da saúde e está investindo em estratégias para fomentar
evidências nesse sentido. Uma delas seria complementar o TED nº 65/2016 no valor de R$
5.000.000,00, para lançar nova chamada de pesquisas na área de economia da saúde, com foco
nas ações de prevenção da obesidade e DCNT.
Principais desafios para a próxima gestão em relação à VAN e à Agenda de Pesquisas


Manter a articulação com e da rede de pesquisadores de alimentação e nutrição
do SUS;



Monitorar realização das pesquisas e publicação dos resultados financiados pelos
editais;



Publicar o Edital de Economia da Saúde, via CNPq, e o TED sobre Sistemas
Alimentares e Saúde com a Fiocruz;



Apoiar a execução dos inquéritos populacionais, especialmente a PNDS e POF.

15. QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE
TRABALHO
Esta diretriz enfatiza necessidade de ordenamento da formação dos trabalhadores do
setor saúde que atuam na agenda de alimentação e nutrição do SUS com as necessidades de
saúde, alimentação e nutrição da população, sendo estratégico considerar o processo de
trabalho em saúde como eixo estruturante para a organização da formação da força de trabalho.
Nesse sentido, têm sido desenvolvidas estratégias que contribuam para a educação permanente
em saúde, a partir de temas que são apresentados como desafios para a prática cotidiana dos
internacionais que atuam nas áreas de saúde e de economia.
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cuidados em alimentação e nutrição no SUS.
Desta forma, é preconizada pela PNAN, a qualificação da força de trabalho tanto no
âmbito da atenção nutricional, envolvendo os trabalhadores que atuam diretamente com o
cuidado em saúde, quanto aos gestores, compatibilizando as necessidades de formulação,
planejamento, monitoramento e avaliação das políticas, programas e ações de alimentação e
nutrição aos principais desafios encontrados no campo alimentar e nutricionais atuais.
Aqui são destacadas as ações desenvolvidas pela CGAN para fortalecimento desta
Diretriz.

15.1 A CGAN como campo de formação
A CGAN apoia a formação de profissionais de saúde, em nível de graduação e pósgraduação, constituindo-se como um campo de prática para estágios e residências sobre gestão
dos programas de alimentação e nutrição e promoção da saúde.
Durante o período 2015 – 2018, a CGAN abriu seu campo de oferta de vagas para novas
instituições de ensino para manter sua atuação enquanto campo de prática e estimular
processos de educação permanente à sua força de trabalho, tendo recebido, em nível de
graduação, alunos integrantes dos programas:


Estágio complementar da Universidade de Brasília;



Estágio curricular supervisionado do 8º semestre do Centro Universitário de
Brasília (Uniceub);



Programa de estágio não obrigatório da Codep/SGESP/Ministério da Saúde;



Estágio supervisionado em Nutrição em Saúde Pública do Centro Universitário
Unieuro.

Em nível de pós-graduação, foram estabelecidas parcerias para integrar como campo de
prática dos Programas:


Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora em Atenção
Básica e Educação em Saúde Coletiva, da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul – UFRGS, realizada em parceria entre o Departamento de Atenção Básica
e a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – SGTES;



Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Escola de Saúde Pública
do Ceará - CE;



Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva – DF;



Residência Multiprofissional em Gestão da Atenção Básica – ENSP;



Residência Multiprofissional em Saúde da Família –HUB/ DF

O número de estagiários recebidos e instituições de ensino relacionadas, por ano, são
mostrados nas tabelas 47 e 48:
Tabela 47 – Número de estagiários de programas de graduação em nutrição que tiveram a
CGAN enquanto campo de prática, no período 2015 - 2018
Instituição
2015
2016
2017
2018
Unb
2
2
1
2
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Uniceub
Unieuro
Uniceub – estágio
não obrigatório
(CGESP/MS)
Total

3
-

7
1

6
1
-

5
4
-

5

10

8

11

Tabela 48 – Número de estagiários de programas pós-graduação que tiveram a CGAN tiveram
a CGAN enquanto campo de prática, no período 2015 - 2018
Instituição
2015
2016
2017
2018
Saúde coletiva - UFRGS
6
ESP-CE
1
Fiocruz/ENSP
5
ESCS - DF
2
RMSF HUB-DF
3
Total
6
0
3
8

Além de recebimento de estagiários, bolsistas e residentes, a parceria da CGAN com as
instituições de ensino possibilitou ricos processos de educação permanente a seus
trabalhadores, consistindo desde a realização de rodas de conversa, seminários, apresentações
sobre programas e ações específicas de políticas e programas, sob gestão do Departamento de
Atenção Básica. Outro aspecto relevante foi a oportunidade de integração dos demais
trabalhadores aos processos de formação desenvolvidos, como nas orientações de trabalhos de
conclusão.
Nesse cenário, houve a oportunidade de investimento na educação continuada,
concretizando-se um parceria com o programa de especialização da UFRGS91. Trabalhadores do
Departamento de Atenção Básica, incluindo quatro da CGAN, foram incluídos como
especializandos, sendo integrados ao Programa por meio de uma seleção específica para os
trabalhadores do Departamento. Essa experiência foi avaliada como positiva por oportunizar
aos trabalhadores da Coordenação e do DAB a reflexão sobre os processos de gestão
relacionados à sua prática profissional e o desenvolvimento de novas estratégias para conduzilos.
Somando-se aos trabalhadores da CGAN, seis especializandos também tiveram essa
Coordenação enquanto campo de prática. Os trabalhos desenvolvidos por ambos contribuíram
com as ações desenvolvidas pela Coordenação e outras políticas do Departamento de Atenção
Básica. A lista de trabalhos desenvolvidos pode ser consultada no Anexo B, deste relatório:
Em 2016, no âmbito do DAB, formou-se um grupo de trabalhadores de cada uma das
Coordenações que iniciou um processo de construção de campo de práticas para estágios aberto
a programas de pós-graduação de forma transparente e aberta a novas instituições de ensino
que manifestassem interesse na parceria. Foram elaborados o regulamento para estágios no
DAB, instrumentos de avaliação de imersão de estágios, carta de intenções, normas internas,
número máximo de especializandos a ser recebidos e carga horária mínima e máxima permitidas
para os estágios. Consultas jurídicas foram realizadas para esclarecer sobre possíveis
implicações à Administração Pública acerca do recebimento de estagiários e os cuidados

91

O Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora em Atenção Básica e Educação em Saúde
Coletiva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS foi encerrado ao final de 2015.
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necessários para não figuração de vínculo ou desrespeito a alguma norma regulamentadora.
Esse processo contou com a orientação e participação da CODEP/MS, responsável por
gerir os estágios no âmbito do Ministério da Saúde, culminando, na publicação das Portaria Nº
435, de 17 de março de 2016, que dispõe sobre os programas de estágio estudantil no âmbito
do Ministério da Saúde e entidades vinculadas e, por parte do Ministério do Planejamento, a
Orientação Normativa Nº 2, de 24 de Junho de 2016, que estabelece orientações sobre a
aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional.
O recebimento de estagiários de novos programas de Residência, sob essa
regulamentação, teve início em 2017, quando a CGAN recebeu alunos de graduação, integrantes
do programa de estágio complementar da Universidade de Brasília, do estágio curricular
supervisionado do 8º semestre do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB e do estágio
supervisionado em Nutrição em Saúde Pública do Centro Universitário Unieuro. Já na pósgraduação a CGAN foi campo de prática para residentes dos Programas: Residência
Multiprofissional em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará e Residência Multiprofissional
em Saúde Coletiva – DF. Nesse ano, foram também desenvolvidas rodas de conversas que
proporcionaram a discussão e troca de experiência acerca de temáticas de interesse para
residentes e trabalhadores de distintas áreas do Departamento de Atenção Básica, como
inserção dos residentes nos distintos tipos de equipe de atenção básica e quais as principais
potencialidades e dificuldades enfrentadas e sobre financiamento da atenção básica.
Em 2018, ano que registrou o maior número de estagiários e residentes na CGAN, foi
dada continuidade às parcerias realizadas com instituições de ensino de cursos de graduação
em Nutrição e pós-graduação em Saúde Coletiva/Gestão da Atenção Básica. Isso se deu em
decorrência do maior diálogo com as instituições de ensino, que iniciaram estágios em 2017, e
aos novos programas de residência que fizeram parceria com o Departamento de Atenção
Básica enquanto campo de prática, o que proporcionou a programação prévia da entrada das
turmas de estagiários ao longo do ano.
Nesse ano, em nível de graduação, a CGAN recebeu estagiários de cinco turmas do
Estágio curricular supervisionado do 8º semestre do Uniceub; duas do Estágio complementar da
UnB e quatro turmas do Estágio supervisionado em Nutrição em Saúde Pública do Unieuro. Em
nível de pós-graduação, foram recebidas duas turmas de residentes do Programa de Residência
em Gestão da Atenção Básica da Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP-RJ. Foram recebidos
também residentes dos programas de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva – DF e
Residência Multiprofissional em Saúde da Família – HUB/ DF.
A lista de trabalhos acadêmicos produzidos pelos estagiários e residentes, ao longo de
2015 a 2018, pode ser consultada no Anexo A, deste relatório.
Destaca-se que a CGAN não têm ônus financeiros com essa ação. O principal
investimento dá-se pela disponibilidade de recursos humanos para realizarem a orientação e
preceptoria dos estagiários e dos especializandos.
Perspectivas e desafios para a próxima gestão


Continuidade das parcerias com a UnB, Unieuro e Uniceub para o recebimento de
estagiários na Coordenação;



Articulação com a SGTES/MS para firmar novos convênios e termos de estágio no ano
de 2019;
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Articulação com a CCGAB, área que coordena o campo de formação do Departamento
de Atenção Básica para o recebimento de estagiários de instituições de ensino e
residências multiprofissionais para atuarem no DAB e CGAN;



Sensibilização e oferta de educação permanente na área de formação para
trabalhadores da CGAN para estimulá-los a receber estagiários e residentes, bem como
aumentar o aproveitamento da experiência da preceptoria, tanto para o serviço quanto
aos graduandos e especializandos em formação.

15.2 A CGAN como promotora/propositora da formação de trabalhadores
da saúde da atenção básica do SUS
A implementação e monitoramento de ações de pesquisa, extensão e formação
profissional (trabalhadores e gestores de saúde) em alimentação e nutrição, especialmente as
relacionadas à promoção da alimentação adequada e saudável e à prevenção e controle da
obesidade na Atenção Básica, é uma proposta que tem sustentação nas diretrizes da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN.
Embora a determinação da obesidade seja complexa, multidimensional, exigindo ações
multissetoriais integradas e articuladas por diferentes políticas públicas e ações que extrapolam
a ação isolada do setor saúde, entende-se que a prevenção e o controle efetivos da obesidade,
requerem que o sistema de saúde seja capaz de ofertar cuidado integral, articulando os
diferentes pontos de atenção à saúde (atenção básica - AB, especializada ambulatorial e atenção
especializada hospitalar), ofertando ações de promoção, prevenção e tratamento, em tempo
oportuno e com boa resolutividade. Ampliar a capacidade de gestão dos estados e municípios,
seja por meio de formação profissional ou pela formação de lideranças locais, é, portanto,
essencial para o alcance de resultados efetivos com vistas a frear o crescimento do excesso de
peso e obesidade na população brasileira, conforme cenário apresentado no capítulo 2.
Por ser porta de entrada preferencial do sistema, pelo alto grau de capilaridade e pelo
vínculo que possibilita entre população e território adscrito a Atenção Básica (AB) configura-se
como o espaço fundamental de desenvolvimento de práticas de promoção de alimentação
saudável. Além disso, consideramos também a potencialidade dos Núcleos Ampliados de Saúde
da Família e Atenção Básica (NASF-AB) que atuam no âmbito da AB, mas que se configuram
como uma retaguarda especializada justamente pela diversidade de categorias profissionais que
podem compor estas equipes. Na prática, a multiprofissionalidade dos NASF-AB é promissora
para lidar com três desafios que são de interesse da CGAN: aumentar a qualidade das ações de
promoção da saúde, propiciar resolutividade do cuidado nas condições e agravos relacionadas
a alimentação e nutrição e melhorar o envolvimento e as práticas desenvolvidas pelas equipes
da Estratégia de Saúde da Família no campo da alimentação e nutrição. Na nossa visão, os NASFAB compostos por nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e assistentes
sociais são os que terão mais condições de atender a esses objetivos. Além disso, a cobertura
de NASF-AB cresce a cada ano e já atingiu 5518 equipes, sendo que mais de 80% delas contam
com nutricionista ou psicólogo.
Neste sentido, diversas frentes de formação foram propostas e estão em delineamento,
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partindo de problemas percebidos na realidade das unidades, conforme apresenta-se neste
tópico.
Formação de profissionais de NASF-AB em todo o território nacional

Muitas publicações foram produzidas e disponibilizadas pelo MS com o intuito de
qualificar a atuação profissional de nível superior no cuidado integral aos indivíduos com
obesidade, mas há ainda muitos desafios a serem superados para que se alcance a desejada
resolutividade no cuidado nutricional de pessoas com sobrepeso e obesidade, em quaisquer
fases do curso da vida.
Há necessidade de investimentos na formação e qualificação da prática profissional no
acolhimento, abordagem e manejo da obesidade na AB e na organização de processos de
trabalho das equipes AB. O principal desafio é garantir que os processos abordagem e cuidados
considerem os determinantes, condicionantes e características loco-regionais e territoriais, para
que as ações sejam efetivas e resolutivas. Principalmente, há necessidade de os profissionais de
saúde “olharem”- para além das características do indivíduo e de sua capacidade aquisitiva - o
seu território como potencial apoiador (ou inibidor) de práticas alimentares saudáveis, evitando
a culpabilização das pessoas/famílias pela sua situação nutricional e por sua “baixa adesão “ às
dietas prescritas e/ou orientações alimentares.
Esses elementos justificaram a proposição de projetos de extensão com Instituições de
Ensino Superior (IES), em parcerias com secretarias de saúde estaduais/municipais, para
formação de trabalhadores da Atenção Básica de Saúde e de pesquisas de efetividade das
propostas a serem aplicadas no SUS. Ao tempo em que estarão formando profissionais na rede,
espera-se que os futuros profissionais, por meio do engajamento em projetos de extensão e
pesquisa, venham a contribuir no controle da obesidade por meio das ações e serviços
oferecidos pelo SUS. Com esse entendimento, mudanças nas práticas coletivas dos profissionais
de saúde são requeridas, especialmente a co-responsabilização da totalidade dos componentes
das equipes com o cuidado (e não apenas de um ou dois profissionais de saúde) e o
conhecimento e integração com o território onde atuam. Optou-se assim por iniciar um ciclo de
formação, em parceria com as IES, com foco principal nas equipes dos NASF.
Em 2018, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
publicou o edital de Chamada Pública nº 26 com o tema “Enfrentamento e Controle da
Obesidade no âmbito do SUS”, cuja finalidade é “apoiar projetos que integrem atividades da
Atenção Básica de Saúde, com priorização daqueles que atuam nos Núcleos Ampliado de Saúde
da Família e Atenção Básica (NASF-AB) na temática de prevenção, diagnóstico e tratamento da
obesidade no âmbito do SUS, desenvolvidos, preferencialmente, em parcerias com secretarias
estaduais e municipais de saúde.”
Pretendia-se a seleção de pelo menos um projeto em cada Unidade da federação;
porém, apenas 22 estados foram contemplados. Não houve apresentação de propostas para os
estados do Rio Grande do Norte, Amapá, Roraima e Tocantins. Em Alagoas, a única proposta
enviada não foi recomendada pelo comitê julgador. O próximo e importante passo junto ao
CNPq e Universidades participantes é buscar contemplar os estados faltantes por meio da
suplementação dos projetos aprovados.
O valor global dessa ação, custeada pela CGAN, é de R$ 10 milhões, dos quais já foram
repassados R$ 5 milhões. O valor das propostas já recomendadas é de R$ 7.961.249,13. A
vigência é de 24 meses, o que significa finalização em novembro de 2020.
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Foram constituídas quatro categorias de financiamento das propostas conforme
abrangência da formação, sendo que aquelas que se propuseram a formar mais profissionais e
gestores receberam até quatro vezes mais recursos que aquelas que atingiram menor formação,
como exemplifica o Quadro 19 a seguir:

Quadro 19 - Critérios que orientaram a distribuição dos recursos da Chamada Pública nº 26
Número mínimo de
vagas para
profissionais de saúde
NASF atendidos
30
80
120
160
Total

Critério de distribuição

Valor por proposta
(x)

Valor total

6 propostas - x
7 propostas - 2x
8 propostas - 3x
6 propostas - 4x
---

R$ 147.058,82
R$ 294.117,65
R$ 441.176,47
R$ 588.235,29
---

R$ 882.352,94
R$ 2.058.823,53
R$ 3.529.411,76
R$ 3.529.411,76
R$ 10.000.000,00

A primeira reunião com as Universidades selecionadas, denominada Seminário Marco
Zero, está prevista para ser realizada no 1º. Semestre de 2019.

Formação de Agentes Comunitários de Saúde
Entre 2017 e 2018, foi articulada uma parceria com a Coordenação-Geral de Ações
Técnicas em Educação na Saúde-CGATES/DEGES/SGTES, que culminou no delineamento do
curso “Qualificação profissional em Alimentação e Nutrição, com foco em Obesidade” com
previsão é de 20 mil vagas para Agentes Comunitários de Saúde.
Com carga horária de 60h, na modalidade semipresencial (40h presenciais + 20h de
dispersão), a proposta de formação tem o objetivo de contribuir para a formação de
profissionais de nível fundamental e médio para atuarem como agentes de mudança nas
práticas de cuidado em alimentação e nutrição, com ênfase na prevenção, controle e
tratamento da obesidade.
O curso é tratado como prioridade na CGATES, mas aguarda disponibilidade financeira
para continuidade de sua formulação e oferta, que está sob responsabilidade do Instituto de
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT/Fiocruz). Não há recurso
CGAN nesta iniciativa.

Curso de extensão e especialização em prevenção e tratamento da obesidade para
profissionais e gestores da Atenção Básica
Também em 2018 foi negociado com a UNASUS/UFSC a elaboração e oferta do
Programa Nacional de Formação e Qualificação de Gestores e Profissionais de Saúde no
Controle da Obesidade. Serão ofertadas 20.000 vagas em curso de extensão e 750 vagas em
curso de especialização para profissionais de nível superior atuantes na atenção básica de saúde,
inclusive NASF e polos Academia da Saúde, com prioridade aos enfermeiros, médicos,
nutricionistas, psicólogos e orientadores de atividade física, além de gestores de saúde que
atuem na atenção básica.
A carga horária para os módulos que comporão a modalidade extensão é de 450 horas
(7 cursos de 30 horas e 4 cursos de 60 horas) e, para a especialização, de 360 horas, no mínimo.
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Além dos materiais e cursos de formação, está previsto o desenvolvimento e publicação de
softwares livres para atividades educacionais.
O valor investido é de R$ 4 milhões. O TED 115/2018 tem vigência de 12/11/2018 a
27/10/2021. A carta de intenções da CGAN para o curso foi enviada à UFSC para orientar a
formulação por parte da UFSC.

Curso Livre de atualização dos trabalhadores da saúde – Plataforma AvaSUS
Com vistas a atender à necessidade de oferta de cursos rápidos de formação na temática
de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, com foco em obesidade, foi instituída
parceria com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SEGETS/MS) para
disponibilização de curso utilizando-se o Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS (AvaSUS).
O AvaSUS é uma plataforma de Educação a Distância do Ministério da Saúde que
permite a qualificação e atualização dos trabalhadores e profissionais de Saúde. Os cursos são
disponibilizados gratuitamente e podem ser acessados por profissionais e técnicos, estudantes
e gestores da área da saúde e mesmo pelo público em geral. Os módulos educacionais
disponíveis no AvaSUS são compostos por diversas mídias (textos, áudios, vídeos), que abordam
temas clínicos e de organização do processo de trabalho em saúde.
A Universidade Federal de Goiás foi a instituição parceria indicada pela Segets para
construção da proposta deste curso, cuja finalização do conteúdo, lançamento e
disponibilização do curso estão previstos para o primeiro trimestre de 2019.

Perspectivas e desafios relacionados para a próxima gestão
Em relação à qualificação da força de trabalho interna e externa, o desafio maior que se
impõe à próxima gestão é a garantia de recursos financeiros para continuidade das ações de
formação em serviço e, portanto, de forma permanente, especialmente considerando a
rotatividade e a diversidade de formação e nível de escolaridade dos trabalhadores da saúde
que atuam nas esferas subnacionais de gestão do SUS. Soma-se a isso o desafio de fazer
formação permanente, em consonância com a ampla agenda de trabalhos desses profissionais,
na rotina da atenção básica de saúde.tc

16. ESTRATÉGIAS E MEIOS
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
16.1 Rede de Alimentação e Nutrição do Sistema Único de Saúde RedeNutri
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A Rede de Alimentação e Nutrição do Sistema Único de Saúde (RedeNutri) é um espaço
virtual para reflexão e troca de informações e experiências sobre as estratégias e ações para
implementação das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). É um
espaço colaborativo onde estão disponíveis informações, por meio de diversas ferramentas, e
os participantes compartilham seus conhecimentos e experiências. Um dos principais objetivos
da RedeNutri é criar um espaço permanente de reflexão sobre alimentação e nutrição como
determinante social da saúde e componente do desenvolvimento de políticas públicas
intersetoriais. Dessa forma, a Rede deseja contribuir para a expansão e a qualificação das ações
de alimentação e nutrição nos diferentes níveis de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde
(SUS). Desde sua criação, em 2009, vem se consolidando como uma comunidade de boas
práticas em alimentação e nutrição no SUS.
O gerenciamento da RedeNutri é realizado por meio de parceria entre seus criadores o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição (OPSAN/UnB); a CGAN/DAB/MS
e a Opas/OMS no Brasil- que compõem o Comitê Gestor da rede. O investimento na RedeNutri
é feito por meio de repasse de recursos efetivado por meio de Carta Acordo com a UnB, via
termos de cooperação entre Ministério da Saúde e Opas, e o planejamento das atividades da
rede é realizado semestralmente com participação de todos os envolvidos em sua
implementação.
Desde 2011, a RedeNutri é gerenciada por meio da ferramenta “Espaços Colaborativo
Online (ECO)”, uma denominação do Centro Latino Americano de Informação em Ciências da
Saúde (BIREME/Opas/OMS) e se caracteriza como parte da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),
modelo de gestão de informação e conhecimento operado regional e globalmente pela
BIREME/Opas/OMS. Os integrantes da Rede podem acessar diretamente o espaço virtual para
utilizarem as diferentes ferramentas tecnológicas. Estão disponíveis distintos recursos de
interação que ampliam o processo de diálogo, a troca de informações e dinamizam as discussões
do grupo, a partir de mural de notícias e recados, armazenamento de arquivos, disponibilização
de blogs e chat, páginas e documentos colaborativos, biblioteca, casoteca, sessão de perguntas
e respostas, fóruns e ciclos de discussão, boletins, agenda, cursos à distância na modalidade de
autoaprendizado e calendário de eventos.
Entre 2015 e 2018, foram desenvolvidas diversas atividades, a saber:


Biblioteca (acervo virtual que contém materiais, publicações e artigos dos diversos
temas relacionados à Alimentação e Nutrição):
o



Blog da CGAN (espaço de comunicação direta da equipe da CGAN com todos os
usuários da RedeNutri):
o



Disponibilização de 1.576 novos arquivos na Biblioteca, com 4.734.506
downloads.

Inserção de 64 notícias no Blog da CGAN sobre as ações desenvolvidas pela
CGAN, alcançando 49.783 visualizações.

Cursos de Autoaprendizado (cursos online desenvolvidos na modalidade de
autoaprendizado à distância que podem ser acessados a qualquer momento na
plataforma ECO-RedeNutri):
o

Disponibilização de três novos cursos: Vigilância Alimentar e Nutricional:
Contribuições para a organização do cuidado nos serviços de atenção básica
à saúde; Guia Alimentar para a população brasileira: Novos princípios e
recomendações; e Introdução à Política Nacional de Alimentação e
Nutrição.
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Casoteca (acervo virtual de casos didáticos sobre diferentes temas ligados à
implantação das diretrizes da PNAN no SUS e baseados em experiências reais):
o

Elaboração e seleção de casos sobre boas práticas de gestão em
alimentação e nutrição, levando-se em consideração seis eixos temático
(atenção nutricional, intersetorialidade, intrasetorialidade, recursos
humanos, orçamento e institucionalidade)92. Neste período, foram
elaborados dois novos casos de boas práticas de gestão em alimentação e
nutrição no SUS e a disponibilização de mais nove casos didáticos composto
por experiências de formação do nutricionista para o SUS

o

Realização de oficina de trabalho, em julho 2015, para apresentação das
experiências selecionadas na chamada pública sobre Boas Práticas de
Estratégias Curriculares, com o objetivo de aprofundar as trocas de
experiências, destacando temas como integração ensino-serviço que
proporcionasse a inserção precoce da atuação profissional na prática
durante o curso, a integração de conhecimento entre diferentes áreas,
incluindo atividades de ensino, extensão e pesquisa e adoção de
metodologias ativas de aprendizagem. Participaram da oficina
professores/coordenadores pedagógicos de dez universidades, integrantes
de diferentes regiões do país e representatividade pública e privada, além
do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e da CGAN. Os dados
registrados foram analisados e foi realizada a sistematização das
informações, ferramentas, soluções, instrumentos e práticas das
experiências pesquisadas, subsidiando a elaboração dos novos casos
didáticos e respectivas notas pedagógicas.

Entrevistas (entrevistas disponibilizadas em texto ou gravação de vídeo são
realizadas com profissionais especialistas da área de alimentação e nutrição):
o

Realização de entrevista gravada com a professora do Departamento de
Nutrição da UFMG, Aline Lopes, sobre os materiais lançados como
desdobramentos do Guia Alimentar para a População Brasileira em parceria
com a CGAN e apoio da Opas

o

Realização de entrevista com as professoras Inês Rugani, Sylvia do Carmo
Castro Franceschini e Marcia Regina Vítolo sobre “Epidemiologia Alimentar
e Nutricional das Carências de Micronutrientes”

Enquetes (ferramenta para gerar movimentação e participação dos usuários na
Rede; uma pergunta-chave é selecionada periodicamente e os usuários são
convidados a participar dando a sua opinião sobre o tema):
o

Realização de sete enquetes relacionadas com temas do campo da
alimentação e nutrição, mostrando que: a) os documentos mais utilizados
na prática profissional e estudos dos usuários são o Guia Alimentar para a
População Brasileira (58%) e a PNAN (14%); b) a diretriz da PNAN é
considerada mais desafiadora é a PAAS (21%), seguida do Controle e
Regulação de Alimentos (15%); c) entre as carências nutricionais, a que os
usuários precisam de mais informações é a deficiência de tiamina (beribéri)
(43%); d) o maior desafio a ser superado para a aumentar o registro dos
marcadores de consumo é a falta de treinamento dos profissionais (36%);

92

Os eixos temáticos foram identificados nos grupos de trabalho e nas plenárias realizadas no XII Encontro da Rede
de Alimentação e Nutrição do SUS, promovido pela CGAN/MS em 2013.
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e) as maiores barreiras para as mulheres amamentarem são a promoção
agressiva de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância,
mamadeiras e bicos (36%) e as falhas na implementação de leis trabalhistas
que protejam a amamentação (22%); e, f) os materiais de incentivo a
alimentação saudável baseados no Guia Alimentar podem contribuir,
especialmente, para a formação de multiplicadores do Guia Alimentar para
a População Brasileira (36%) e para a maior divulgação do Guia (33%).


Experiências (espaço existente para dar maior visibilidade a experiências de
profissionais do Sistema Único de Saúde na área da Nutrição):
o



Notícias (selecionadas ou elaboradas pela equipe de moderação e postadas na
RedeNutri para se tornar fonte de informação qualificada sobre os temas e
acontecimentos mais recentes da alimentação e nutrição)
o



Disponibilização de 1.274 novas notícias na plataforma, com 4.483.046
leituras, sendo as mais visualizadas sobre empresas de alimentos serem
multadas por informação enganosa em rótulos de seus produtos, sobre
experiências de outros países com a abolição de prazos de validade para
diminuir desperdício de alimentos e o lançamento de materiais incentivo a
alimentação saudável baseados no Guia Alimentar para a População
Brasileira.

Textos de Opinião (textos acerca de temas importantes para a área de alimentação
e nutrição escritos por profissionais e especialistas da área que possuem como
objetivo provocar reflexão dos usuários sobre algum tema)
o



Disponibilização de cinco relatos de experiências exitosas de municípios
brasileiros com UBS certificadas pela Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
(Manaus-AM, Castanhal - PA, Nova Olinda do Norte - AM, Itajaí - SC, Brasília
– DF)

Divulgação de três textos de opinião sobre a situação das deficiências de
micronutrientes na América Latina e Caribe, a importância da PNAN para os
usuários e sobre a aprovação da Década de Ação pela Nutrição.

Vídeos (filmes, documentários ou animações interessantes relacionados com a
agenda da rede):
o

Divulgação de sete novos vídeos sobre obesidade infantil, alimentação
saudável na escola, Guia Alimentar para a População Brasileira e mulheres
na agricultura.

A equipe da RedeNutri ainda lançou três infográficos sobre "O que é o beribéri",
"Deficiência de vitamina A" e "Anemia" e portfólio explicativo sobre o que é a RedeNutri e
participou de diversos eventos relacionados com o campo da alimentação e nutrição,
noticiando-os na Rede.
Além das ações desenvolvidas com uso das ferramentas disponibilizadas na plataforma,
no final de 2016, foram criados o Facebook e o Twitter da RedeNutri, que contam com 49.337 e
532 seguidores, respectivamente. No período de 2015 a 2018, as publicações do Facebook
alcançaram cerca de 500 mil pessoas, sendo que a publicação com maior número de interações
e alcance foi matéria do New York Times, traduzida pela RedeNutri, sobre novo estudo publicado
no Journal of the American Medical Association que mostrava que comer comida de verdade,
evitando alimentos ultraprocessados, tem mais efeitos no emagrecimento do que contar
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calorias ou se preocupar com tamanho de porções. A postagem teve alcance de 37.844 pessoas
e 1.958 interações.
No Twitter, as publicações foram vistas por 131.513 pessoas e o tweet com maior
destaque foi “Sabia que um dos fatores que leva as crianças a ficarem obesas é publicidade?
Ajude a impedir a venda de sanduíche com brinquedo. Conheça a campanha do
@CriancaeConsumo
em
http://bit.ly/AbusivoTudoIsso
#AbusivoTudoIsso
pic.twitter.com/thcY8SeV8e”, o qual rendeu 97,8 mil impressões e 275 interações.
Para impulsionar as redes sociais, foram adotadas estratégias de interação com os
usuários, como QUIZ com perguntas e respostas para testar o conhecimento para divulgação de
cursos, realização de concursos em comemoração ao Dia do Nutricionista e transmissão ao vivo
de vídeos.
Apesar de todas ações que foram possíveis de serem realizadas nesse período, a
RedeNutri não atingiu todo o seu potencial de alcance e de atividades, em função das diversas
as dificuldades encontradas entre 2015 e 2018. Em 2015, a RedeNutri passou por instabilidades
na manutenção de seus serviços, devido a problemas com o servidor da Bireme, chegando a
impossibilitar totalmente o funcionamento do site entre outubro e novembro. Os principais
prejuízos desse fato foram a perda de mais de 13 mil cadastros de profissionais e o atraso no
lançamento do Curso sobre o Guia Alimentar.
Ainda, em 2015, estava prevista a renovação da Carta Acordo no âmbito do 5º Termo
de Ajuste (TA) do Termo de Cooperação nº 49 com a Opas. Contudo, tendo em vista a
necessidade de realocação de recursos deste TA, a renovação foi adiada para 2016. Como isso
não ocorreu, a Opas arcou, sozinha, com os custos de manutenção da equipe da Rede.
Com o fim da vigência do TC nº49, como descrito 6.1, subitemTermo de Cooperação (TC) com
a Opas, foi necessária elaboração e publicação de novo Termo de Cooperação com a Opas.
Inicialmente prevista para ocorrer em 2016, a formalização só veio a ocorrer em maio de 2017
e, o repasse de recursos para sua execução, em agosto de 2017. Além disso, a aprovação dos
planos de trabalho pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), necessária à execução das ações
previstas, como a realização de carta-acordo com o OPSAN/UnB para contratação de equipe e
realização das atividades da RedeNutri, somente ocorreu no segundo semestre de 2018. Tais
fatos impossibilitaram a realização de carta-acordo com o OPSAN/UnB e a contratação de
equipe de moderação, responsável pela atualização dos conteúdos e gerenciamento da Rede,
impossibilitando o planejamento e a realização de atividades.
Desde 2017, frente aos problemas elencados, a moderação da RedeNutri passou a ser
realizada pelos técnicos da CGAN, que possuem diversas outrasresponsabilidades. Como
consequência, houve grande redução na movimentação da rede, menor produção de materiais
e notícias e perdas de seguidores nas redes sociais e cadastrados na plataforma, reduzindo seu
potencial de alcance e difusão de informações relacionadas à alimentação e nutrição no SUS.
Atualmente a RedeNutri conta com mais de 53 mil cadastrados em todo o Brasil. São
profissionais de diferentes áreas de atuação, como gestores, trabalhadores que atuam no SUS e
em outras áreas de alimentação e nutrição, pesquisadores, estudantes e outros interessados no
tema que atuam em instituições públicas e privadas, universidades e organizações não
governamentais.

Perspectivas e desafios relacionados à RedeNutri para a próxima gestão

As atividades promovidas pela RedeNutri proporcionam uma ferramenta valiosa de
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comunicação, troca de experiências e educação continuada e permanente, dando visibilidade
aos grandes temas dessa agenda e sendo uma importante fonte de informações confiáveis.
Problemas como os que aconteceram entre 2015 e 2018 implicam a descontinuidade das ações
da RedeNutri.
É fundamental que a próxima gestão do Ministério da Saúde priorize a RedeNutri e garanta seu
financiamento e contratação de equipe multiprofissional composta pesquisadores,
nutricionistas, jornalistas e publicitários para que possa atingir todo seu potencial. Além disso,
para melhorar a interação com os usuários, é preciso avaliar a necessidade de migração para
outro sítio que permita um layout mais moderno, adaptável ao uso em smartphones, com mais
ferramentas que proporcionem maior interatividade entre os seguidores e façam interface com
as principais mídias sociais.

15.2 Boletim Informativo Semanal “Segundeira”
Em 2015, foi produzido um informativo semanal da CGAN - denominado de
“Segundeira” - por meio do qual são noticiadas as ações e compartilhadas informações do
Ministério da Saúde e de outros ministérios, do Poder Legislativo, entre outros, que tenham
conexão com agenda temática sob gestão da CGAN ocorridas na semana anterior à publicação
do boletim. Por meio dele, também se divulgam as agendas de atividades e eventos da
Coordenação e as atividades realizadas nos municípios e estados. Outros enfoques do boletim
englobam a divulgação das evidências científicas atuais sobre temáticas relacionadas à
alimentação e nutrição; textos de apoio para a implementação das recomendações do Guia
Alimentar e resultados do monitoramento de alguns programas.
Desde sua criação, foram produzidas 137 edições da Segundeira”, que passou a ser
principal veículo de comunicação e atualização de informações da CGAN para sua rede de
referências. São enviados para mais de 50 mil e-mails, a cada edição, além do mailing do
Departamento de Atenção Básica. O informativo também é disponibilizado no blog da CGAN e
nas redes sociais da RedeNutri e no portal eletrônico do Departamento de Atenção Básica.
Iniciado de forma manual, hoje o cadastro de e-mails é informatizado, via e-Gestor, por
meio do qual o usuário escolhe os temas relacionados à agenda de alimentação e nutrição e
promoção da saúde para receber os e-mails. Esse processo acelerou o envio dos e-mails e
possibilita a integração das ações do DAB.
Para conhecer o perfil de quem recebia os e-mails e realizar avaliação do informativo,
no primeiro semestre de 2018, foi realizada pesquisa via Formsus, respondida por 573 leitores,
que apresentou os seguintes resultados:


Quem mais recebe o informativo trabalha na área de nutrição (51,7%) ou de
enfermagem (19,4%); porém, diversas áreas - que corresponderam a mais de 1%
das respostas - foram mencionadas: administração, farmácia e bioquímica,
fisioterapia, medicina, odontologia, pedagogia, saúde pública e sistemas da
informação;



92,5% trabalham em instituições públicas e 5,41%, no âmbito privado;



Dentre os que referiram trabalhar no setor público, mais da metade está na atenção
básica (50,4%), cerca de um terço na gestão municipal/estadual (30,6%) e mais de
5% na alimentação escolar. Áreas como atenção hospitalar, ambulatorial
especializada, docência e conselhos de saúde foram pouco mencionadas;
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Em relação à atuação no setor privado, 32,3% trabalham na docência, 16,1%, em
consultórios, e 12,9%, em hospitais. 38,7% referiram trabalhar em outros locais.



No tocante à frequência de leitura e avaliação da “Segundeira”, 49,6% referiram ler
todas as semanas e 35,2%, pelo menos, uma vez por mês. A nota média dada ao
informativo foi de 4,193.



O interesse pelos quadros temáticos do informativo, segundo o percentual de
respostas foi: “Implementando o Guia Alimentar para a População Brasileira”
(60,6%); notícias gerais do governo sobre o tema (46,8%); espaço de divulgação das
ações nos estados e municípios (41,0%); monitoramento do Programa Bolsa Família
na Saúde e Programa de Suplementação de Vitamina A (39,4%); De Olho na
Evidência (37,9%) e Saiu na Mídia (30,9%).



Também foram realizadas sugestões de mudanças no informativo por 36,1%, sendo
as principais: “fazer a divulgação do informe no site do Ministério da Saúde” (44,4%),
melhorar o layout (29,5%) e resumir mais as notícias (25,1%).

Perspectivas relacionadas ao boletim ‘Segundeira’ para a próxima gestão
Com base nas respostas da enquete com os destinatários da “Segundeira”, na
experiência de elaboração e com a finalidade de aumentar o potencial de alcance, sugere-se
para a nova gestão:


Divulgar o informativo em portais do ministério da saúde e suas redes sociais;



Priorizar a Segundeira, garantindo tempo para os técnicos se dedicarem a sua
elaboração e realização de resumo das notícias;



Realizar parcerias com entidades médicas e de outras áreas de interface com a nutrição
para que divulguem a Segundeira em seu meio;



Ampliar o cadastro de e-mails, inserindo como destinatários os conselhos e conselheiros
de políticas públicas e gestores e técnicos de outros setores relacionados com a
temáticas conexas à alimentação e nutrição e segurança alimentar e nutricional.

17. AGENDA DE AÇÕES E ATUAÇÃO
INTERNACIONAL
A agenda internacional da CGAN envolve atividades técnicas, regulatórias e de
cooperação. No campo das agendas técnicas, destaca-se a participação da CGAN em discussões
e grupos de trabalho internacionais sobre temas como a redução do consumo de sódio
(Opas/OMS), prevenção e controle de deficiências de iodo, a experiência brasileira de redução
da desnutrição e de enfrentamento atual da dupla carga da má nutrição e o novo guia alimentar
brasileiro, e, a discussão das políticas de alimentação e nutrição e de segurança alimentar e
nutricional junto a agências das Nações Unidas (OMS, FAO, PMA, Unicef) e no âmbito do
Mercosul (representação do Brasil no Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e Nutricional
– GTSAN), Codex Alimentarius e Foreign Policy and Global Health (FPGH). Essas agendas são
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também apoiadas pela Assessoria Internacional do Ministério da Saúde (Aisa/MS).

17.1 Nutrição para o Crescimento ( Nutrition for Growth)
O Ministério da Saúde, representado pela CGAN, coordenou a agenda intitulada
“Nutrição para o Crescimento” (do inglês Nutrition for Growth), assumida pela Vice-Presidência
da República após os Jogos Olímpicos de Londres, para fortalecer a agenda de nutrição no
mundo. Nesse sentido, foi realizado evento ministerial na véspera da Abertura dos Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, reunindo representantes dos governos do Brasil, Reino Unido
e Japão, assim como de organismos internacionais (incluindo os diretores da Organização
Mundial da Saúde, Margareth Chan, e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura – FAO, José Graziano da Silva), sociedade civil nacional e internacional e academia.
Destaca-se que, no Brasil, a Inciativa apresentou uma abordagem ampla, sem conflitos
de interesse, focada na promoção de processos liderados pelos países por meio de políticas
públicas intersetoriais robustas para a promoção de ambientes promotores da alimentação
adequada e saudável, incluindo os determinantes sociais da má-nutrição como saúde, educação
e proteção social. Além disso, contou com uma abordagem de direitos, incluindo o direito
humano à saúde, à educação, à terra, à água e à alimentação adequada e saudável, evitando
estratégias que não consideram as especificidades dos públicos alvos, tampouco estimulam
políticas estruturantes e sustentáveis para os países e regiões em que atuam.
A Iniciativa Nutrição para o Crescimento, no Brasil, foi desenhada por representantes do
Governo Brasileiro com apoio do Departamento de Desenvolvimento Social do Reino Unido (UK
Department for International Development - DFID), com o objetivo de reafirmar e expandir os
compromissos da Segunda Conferência Internacional de Nutrição (ICN2), realizada em 2014,
com base nas experiências bem-sucedidas do Brasil e outros países no combate à desnutrição
nas últimas décadas. No Brasil, a agenda foi baseada no fortalecimento das políticas públicas
intersetoriais, pautadas pelo atual desafio da múltipla carga da má nutrição.

17.2 Década de Ação das Nações Unidas para Nutrição
Após o lançamento da Década de Ação sobre a Nutrição das Nações Unidas, ao final de
2016, FAO e OMS organizaram séries de discussões eletrônicas e reuniões técnicas para a
discussão do seu plano de ação. O Brasil foi protagonista nessas discussões, tendo participado,
como liderança regional na América Latina, no Conselho de Segurança Alimentar (CSA) e no
Simpósio Internacional sobre Sistemas Alimentares para Dietas Saudáveis e Sustentáveis (FAOOMS), nas quais a CGAN representou o Ministério da Saúde.
Nesse contexto, em março de 2017, foi realizado o Encontro Regional para o
Enfrentamento da Obesidade Infantil: Rumo à Implementação da Década de Ação das Nações
Unidas para a Nutrição. O encontro teve como objetivo encorajar a participação dos países da
região na implementação da Década de Ação da ONU para a Nutrição, visando identificar
soluções e boas práticas para o enfrentamento da obesidade infantil. Por meio da participação
de diferentes países, dentre eles, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Jamaica , México, Panamá,
Paraguai e Suriname, representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização
Pan-Americana de saúde (Opas) e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) e da sociedade civil (El Poder del Consumidor A.C.), o evento foi capaz de
compartilhar experiências sobre o enfrentamento do sobrepeso e da obesidade infantil,
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debater estratégias de tratamento para crianças com sobrepeso e obesidade, discutir
mecanismos para cooperação, criar sinergias e coordenar esforços para o enfrentamento da
obesidade infantil, promover a aprendizagem mútua e a responsabilização coletiva por meio da
efetivação de compromissos nutricionais sobre a obesidade infantil, e dialogar sobre
compromissos regionais no âmbito do programa de trabalho da Década de Ação.
Assim, o Brasil foi o primeiro país a lançar compromissos SMART (o acrônimo em inglês,
SMART – na sigla em inglês: específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazos) no
âmbito da Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição, divulgados no referido encontro.
A Figura 14 resume os compromissos apresentados pelo Brasil.
Figura 14 – Compromissos apresentados pelo Brasil para a Década de Ação das Nações Unidas
para a Nutrição

Compromisso 1
• Deter o crescimento da obesidade na população adulta
até 2019, por meio de ações articuladas no âmbito de
políticas intersetoriais de segurança alimentar e
nutricional.
Compromisso 2
• Reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial
de 20,8% para 14% ou menos da população, por meio de
ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de
Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN).
Compromisso 3
• Ampliar no mínimo de 36,5% para 43% o percentual de
adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente,
por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
(CAISAN).
Em continuidade a seu engajamento, durante a 44ª Reunião do Comitê Mundial de
Segurança Alimentar e Nutricional (CSA) da Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO), em outubro de 2017, o Brasil lançou um documento com outros
compromissos para a Década de Ação para Nutrição. Esses compromissos estão respaldados nas
metas do II Plansan, de forma a alinhar a agenda nacional com a agenda internacional, e foram
agrupados nos seis pilares da Década.
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Pilar 1: Sistemas alimentares sustentáveis e promotores
de dietas saudáveis
Pilar 2: Sistemas de saúde alinhados para cobertura
universal de ações em nutrição
Pilar 3: Proteção social e educação nutricional
Pilar 4: Comércio e investimento para melhor nutrição
Pilar 5: Ambientes seguros e propícios para a nutrição em
todas as idades.
Pilar 6: Revisão, fortalecimento e promoção da
governança em nutrição e prestação de contas.

Ainda, a partir do Plano de Trabalho da Década de Ação para Nutrição, para além dos
compromissos SMART, identificou-se a implementação de “Redes de Ação” como mecanismos
catalisadores para o cumprimento dos compromissos previstos. Assim, em 2017, o Brasil, por
meio de parceira e discussões do Ministério da Saúde com o Ministério do Desenvolvimento
Social e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação,
se propôs a liderar cinco Redes de Ação no âmbito da Década de Ação pela Nutrição, 2016 –
2025 nos temas: guias alimentares e reformulação de alimentos processados no que cabe ao
MS; governança em segurança alimentar e nutricional e compras públicas sob a
responsabilidade do MDS; e, alimentação escolar sob liderança do FNDE. Mais informações
sobre as redes coordenadas pelo MS podem ser encontradas no item 17.3, a seguir.

17.3 Redes de Ação - Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição
(2016 – 2025)
A perspectiva atual de atuação sobre os problemas de saúde associados à alimentação,
focaliza-se sobre o desenvolvimento de medidas estruturais voltadas à construção de ambientes
alimentares mais saudáveis ações mais efetivas para combater a obesidade, melhorar as dietas
e aumentar a atividade física. A OMS recomenda aos Estados a criação de ambientes que
facilitem o desenvolvimento saudável da população, por meio de medidas estruturais. Essa
meta-ação também está incorporada no Plano de Ação da Opas.
Uma das estratégias que foram tomadas para alcançar os objetivos estabelecidos é a
implementação de Redes de Ação, definidas como coalizões de países, formais ou informais,
com o objetivo de trabalhar em uma questão específica, baseada em compromissos destinados
à criação ou implementação de políticas públicas. Nesses espaços, os países membros assumem
uma posição de liderança na agenda sobre temas mais relevantes, em situações epidemiológicas
e nutricionais semelhantes; compartilham as experiências na implementação e apoiam-se
mutuamente para acelerar as mudanças (saltos-sapos) com base na experiência anterior.
A Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição (2016 – 2025) reafirmou os
compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e reforçou aos países
membros a participação efetiva para o enfrentamento de todas as formas de má nutrição. Em
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especial, os países da América Latina, enfrentam, simultaneamente, o desafio da erradicação da
fome e da desnutrição e o aumento significativo do excesso de peso em crianças e adultos.
Um dos instrumentos para a promoção de uma alimentação mais saudável são os guias
alimentares. Mais de 100 países já desenvolveram seus Guias Alimentares, dos quais a maioria
apresenta as recomendações baseados em grupos de alimentos (cereais, leguminosas, frutas e
hortaliças e outros). O Brasil, em 2014, lançou a 2ª edição do Guia Alimentar para a População
Brasileira e inovou ao apresentar as recomendações sobre alimentação adequada e saudável a
partir do grau de processamento dos alimentos. O Guia brasileiro foi reconhecido
internacionalmente por seu protagonismo na elaboração dessas recomendações de forma
ousada, trazendo à luz discussões quanto aos sistemas alimentares, formas de produção,
circunstâncias que envolvem o ato de comer e valorização da alimentação tradicional brasileira.
Em maio de 201894, a CGAN como representação do Ministério da Saúde, realizou o
Encontro Regional sobre Redes de Ação no âmbito da Década de Ação para Nutrição das Nações
Unidas sobre duas Redes de Ação sob sua liderança: Rede para difusão de Guias Alimentares
baseados no nível de processamento dos alimentos e Rede sobre estratégias para redução do
consumo de sódio e prevenção e controle de doenças cardiovasculares. Participaram desse
encontro representantes de governo, incluindo Ministério da Saúde, Ministério do
Desenvolvimento Social e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Brasil,
representantes do Ministério da Saúde dos países Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Equador, México, Peru e Uruguai, representantes da sociedade civil incluindo o Conselho
Nacional de Saúde (CNS) e Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e
agências das Nações Unidas, incluindo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Centro de
Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos.
Para cada uma das redes foi apresentada versão inicial de nota conceitual com breve
contextualização, proposta de descrição, objetivo, linhas de ação, comissões de trabalho e
governança, incluindo estrutura organizacional e financiamento. A apresentação e discussão
realizadas tiveram como principal objetivo coletar subsídios para cada uma das Redes de Ação
de maneira que os participantes refletissem e acordassem sobre cada um dos tópicos
mencionados para sua formalização. Ao final do encontro, as notas conceituais de ambas as
Redes foram validadas. Sua síntese é apresentada no Quadro 20 abaixo:
Quadro 20 – Resumo das informações sobre as Redes de Ações lideradas pelo Brasil, no
âmbito da Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição
Itens descritivos

Descrição

Rede sobre estratégias para redução
do consumo de sódio e prevenção e
controle de doenças cardiovasculares

Rede para difusão de Guias Alimentares
baseados no nível de processamento
dos alimentos

Corresponde a um espaço de
intercâmbio de experiências e
colaboração entre os países da Região
das Américas e Caribe para
elaboração, aprimoramento,
implementação e avaliação de

Corresponde
a um espaço de intercâmbio de
experiências e colaboração entre os
países da Região das Américas para
elaboração de Guias Alimentares que
incorporem o nível de processamento
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Nos dias 3 e 4 de maio de 2018, primeira reunião da Rede realizada na sede da Opas em Brasília-DF. Participaram
da reunião: Argentina, Colômbia, México, Canadá, Equador, Costa Rica, Uruguai, Peru, Chile e representante da Opas
Washington.
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Objetivos

Linhas de Ação

estratégias para redução do consumo
de sal pela população.
- Apoiar, por meio de intercâmbio de
experiências a elaboração,
aprimoramento, implementação e
avaliação de estratégias para redução
do consumo de sal visando à
prevenção e controle de doenças
cardiovasculares e ao cumprimento
dos compromissos estabelecidos no
Plano de ação para as estratégias
globais de prevenção e controle de
doenças crônicas não transmissíveis da
OMS.
- Monitoramento do consumo de sal
pela população;
- Desenvolvimento de evidências
científicas sobre estratégias de
redução do consumo de sal e impacto
sobre a saúde;
- Educação alimentar e nutricional;
- Estímulo a boas práticas e estratégias
inovadoras;
- Reformulação de alimentos
processados e ultraprocessados; e
- Regulação, incluindo ações
relacionadas à taxação de alimentos
com altos teores de sódio, publicidade,
rotulagem nutricional, reformulação,
acesso aos alimentos e compras
públicas.

de alimentos.
Apoiar os países na elaboração,
implementação e monitoramento e
avaliação de Guias Alimentares que
incorporem o nível de processamento
de alimentos para induzir políticas
públicas e promover uma alimentação
saudável que valorize alimentos in
natura e minimamente processados e
vise diminuir o consumo de alimentos
ultraprocessados.

- Desenvolvimento de evidências
científicas sobre o impacto do nível de
processamento dos alimentos na saúde,
na obesidade e outras doenças crônicas.
- Disseminação de metodologias
participativas para elaboração de Guias
Alimentares;
- Desenvolvimento de estratégias de
disseminação, implementação,
monitoramento e avaliação de Guias
Alimentares;
- Guias Alimentares como indutores de
políticas públicas setoriais e
intersetoriais;
- Governança e institucionalização do
processo de elaboração implementação,
monitoramento e avaliação de Guias
Alimentares;

A Rede para difusão de Guias Alimentares baseados no nível de processamento dos
alimentos será presidida pelo Brasil e co-presidida pelo Uruguai e Argentina no período 20182020. Já a Rede sobre estratégias para redução do consumo de sódio e prevenção e controle de
doenças será presidida pelo Brasil e co-presidida pela Argentina, Costa Rica e Colômbia no
período 2018-2020. Destaca-se que as Redes são formadas por países membros de forma
voluntária, representados por pontos focais do Ministério da Saúde de cada país, e que a
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e Organização Mundial da Saúde (OMS) apoiarão
o trabalho da Rede, favorecendo sua sustentabilidade ao longo dos anos.
Vale ainda destacar que se deu início à elaboração de um artigo científico a ser publicado
na revista da Opas contando a experiência brasileira no processo de elaboração do Guia
Alimentar para a População Brasileira e do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos,
dando publicidade ao processo de construção de guias adotado no Brasil.

Perspectivas e desafios relacionados às redes de ação coordenada pelo Brasil para a próxima
gestão


Manutenção de uma agenda de encontros (virtuais ou presenciais) de forma a manter
o tema em discussão e para continuidade das atividades da Rede;
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Garantia da execução dos produtos previstos, contando com a colaboração do MDS e
Opas;



Publicação do policy brief e relatório das experiências levantadas;



Manutenção dos compromissos políticos e orçamentários para o alcance de objetivos
na agenda de alimentação e nutrição;



Suporte e apoio político e institucional aos demais países na governança e continuidade
das ações relacionadas ao tema da Rede.

17.4 Rede de Ação das Américas para Ambientes Alimentares Saudáveis REDE REALISA
Ainda no âmbito de constituição de Redes de Ação, propostas pela OMS e Opas, o
Ministério de Saúde do Chile convidou o Brasil a participar da Rede de Ação das Américas para
Ambientes Alimentares Saudáveis (REALISA), como estratégia para avançar nas ações voltadas
para o alcance de ambientes mais saudáveis na região.
A conformação de qualquer Rede de Ação responde a um processo de tomada de
decisões teóricas (objetivos, objetivos, linhas de ação) e práticas (nome, governança,
programação, fundos). A REALISA teve início em março de 201695, quando é consensuada a
necessidade de ações governamentais conjuntas na região das Américas, para responder ao
Quadro de Ação definido na Segunda Conferência Internacional sobre Nutrição (CIN2)
organizada pela FAO / WHO, em 2014. Nessa ocasião, os países aderem aos compromissos da
Declaração de Roma para tratar doenças não transmissíveis, o sobrepeso e a obesidade durante
a Década das Nações Unidas sobre Nutrição 2016- 2025.
Em outubro de 2017, durante a Cúpula Global sobre Doenças Não Transmissíveis,
realizada em Montevidéu, o Chile convidou os países participantes formar uma rede de governo
que favorecesse o desenvolvimento de ações estruturais para ambientes saudáveis.
A primeira reunião presencial da Rede ocorreu em janeiro de 2018, em Santiago-Chile,
com participação do anfitrião (Chile) e Brasil, México, Equador, Uruguai, Argentina, Equador e
Israel como observador e das agências internacionais: OMS, Opas, FAO, UNICEF. Nesse evento,
consolida-se o objetivo para a Rede de Ambientes Saudáveis para as Américas: constituição de
espaço de troca de experiências e colaboração entre os Estados da região visando o
desenvolvimento de evidências científicas, regulamentos, programas e ações a favor do
desenvolvimento de ambientes saudáveis que facilitem população para adotar hábitos
saudáveis em termos de alimentos e atividade física. A rede será representada pelos
coordenadores da Política nacional de Nutrição dos Ministérios da Saúde de cada país-membro.
Na primeira gestão, a liderança da Rede será pelo Chile e a vice-liderança pelo Brasil.
Em 2018, com a mudança do governo do Chile após as eleições, as atividades da REALISA
foram momentaneamente suspensas.

17.5 Comitê Mundial de Segurança A limentar e Nutricional (CSA) da
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)
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A CGAN, junto à Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde e outros
setores de governo, representa o Brasil no CSA (do inglês Committee on World Food Security CFS) da FAO. O CSA tem como objetivo garantir a segurança alimentar e a nutrição para todos,
a partir de uma abordagem inclusiva, baseada na participação de várias partes interessadas de
forma coordenada. Assim, esse Comitê formula e endossa recomendações e orientações
políticas sobre uma ampla gama de questões relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional
(SAN), desenvolvidas com base em relatórios científicos elaborados por um painel de
especialistas de alto nível sobre SAN (do inglês High Level Panel of Experts on Food Security and
Nutrition), documentos de grande relevância para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), para a implementação da Declaração de Roma de 2014 sobre Nutrição, a subsequente
Década de Ação para Nutrição e o cumprimento do Direito Humano à Alimentação Adequada.
O CSA realiza uma sessão plenária anualmente (em outubro) na sede da FAO, em Roma, na qual
o Brasil vem participando ativamente.
Dentre as ações realizadas, destaca-se a revisão do relatório do painel de especialistas
de alto nível sobre SAN, que traz uma análise de como os sistemas alimentares influenciam os
padrões alimentares das populações e os desfechos relacionados à nutrição, e destaca as
políticas e programas efetivos que têm potencial de moldar os sistemas alimentares, contribuir
para melhorar a nutrição e garantir que os alimentos sejam produzidos, distribuídos e
consumidos de maneira sustentável, protegendo o Direito à Alimentação Adequada para todos.
O relatório é apresentado por meio de estudos de casos curtos sobre diferentes práticas em
diferentes contextos e também traz uma série de recomendações voltadas aos Estados e demais
parceiros com o intuito de informar o envolvimento do CSA para avançar na agenda de nutrição
e sua contribuição para a Década das Nações Unidas para a Nutrição (2016-2025). Por fim, o
relatório é um instrumento relevante de apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), para a implementação da Declaração de Roma de 2014 sobre Nutrição, a subsequente
Década de Ação para Nutrição e o cumprimento do Direito Humano à Alimentação Adequada.
Em 2017, o Ministério da Saúde coordenou a delegação brasileira na 44ª Sessão do
CSA/FAO96e constituiu fórum de alto nível político e técnico na agenda global de nutrição.
Realizou evento paralelo sobre obesidade infantil, denominado “Melhorando a Nutrição Infantil:
estratégias para prevenção e controle da obesidade- Experiências e desafios dos países para
políticas regulatórias e fiscais e educação nutricional para o enfrentamento do sobrepeso e
obesidade infantil”. Esse evento discutiu estratégias para prevenção e controle do sobrepeso e
obesidade em crianças por meio de ambientes seguros e favoráveis à nutrição a partir do diálogo
sobre evidências atuais, lacunas de conhecimento e experiências e desafios bem sucedidos nas
políticas regulatórias e fiscais, especialmente nos países da América Latina e da Europa e sobre
educação nutricional como instrumento para empoderar indivíduos, famílias e comunidades e
sua capacidade para fazer escolhas alimentares mais saudáveis.
Em 2018, o Brasil apoiou evento paralelo, coordenado pelo Ministério do
Desenvolvimento Social, sobre ambientes alimentares saudáveis e contexto urbano no âmbito
da implementação dos compromissos da Década de Ação das Nações Unidas para Nutrição, a
partir da discussão de como os países organizam suas políticas públicas para integrar a agenda
de saúde e nutrição com a agenda de produção de alimentos, considerando aspectos físicos,
econômicos, políticos, sociais e culturais. Ainda, realizou intervenções estratégicas sobre o
compromisso internacional do Brasil com a melhoria da qualidade da alimentação das
populações e a promoção de um sistema alimentar sustentável, especialmente no âmbito da
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Década de Ação das Nações Unidas para Nutrição e sobre conflito de interesse no
estabelecimento de parcerias para o financiamento de ações e estratégias no âmbito da
segurança alimentar e nutrição, defendendo a autonomia e atenção aos grupos mais
vulnerabilizados, a participação ativa e informada da sociedade civil de interesse público e o
fortalecimento dos sistemas nacionais baseados numa abordagem de direitos, incluindo os
direitos humanos à saúde, à educação, à terra, à água e à alimentação adequada e saudável,
baseados nos princípios da universalidade, integralidade, equidade e participação social.
Dessa forma, a participação e engajamento brasileiro, no âmbito da saúde, foi capaz de
reforçar a liderança nacional desempenhada na temática da promoção da alimentação saudável
e sua posição de referência global, tanto junto a outros países, quanto em relação às agências
internacionais, em políticas intersetoriais. A temática do CSA, orientada para sistemas
alimentares e nutrição, reforçou ainda a atuação do Governo Brasileiro nessa temática e apoia
as prioridades atuais do setor saúde junto aos parceiros nas políticas intersetoriais de segurança
alimentar e nutricional. A participação brasileira foi uma oportunidade importante de
compartilhar a experiência do país no enfrentamento dos atuais desafios da nutrição nacional,
de trocar informações com especialistas e representantes de outros países sobre políticas afins
e de traçar estratégias conjuntas para a continuidade e reforço dos compromissos internacionais
e seu monitoramento, assim como para fortalecer a implementação destas políticas em nível
nacional e internacional.

17.6 Cooperação Internacional
A cooperação internacional é predominantemente orientada para as políticas brasileiras
de enfrentamento da múltipla carga da má nutrição, incluindo excesso de peso, obesidade,
desnutrição e carência de micronutrientes e a agenda de segurança alimentar e nutricional
(SAN). Ainda, por se tratar de uma agenda intersetorial, envolve participação de outros
ministérios, especialmente o Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério da Educação,
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar de responsabilidade do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Essa cooperação envolve ainda agências
internacionais, principalmente o Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de
Alimentos (PMA).
Foram recebidas, entre outras delegações, representantes da Guatemala, Etiópia,
Sudão, Camboja, Chile, Quênia. Essa ação pretende contribuir para a agenda de cooperação do
Brasil, no âmbito das políticas de saúde, nutrição e segurança alimentar e nutricional,
particularmente em relação a países da América Latina e dos países africanos de Língua
Portuguesa.
No intuito de ampliar tais ações, em 2017, foi firmado projeto de cooperação com a
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) com o
objetivo de fortalecer a agenda de segurança alimentar e nutricional por meio de ações, projetos
e programas de cooperação, com países parceiros para o enfretamento dos múltiplos desfechos
da má nutrição na perspectiva do Direito Humano à Alimentação Adequada. A partir dessa
cooperação espera-se fomentar e apoiar a troca de experiências entre os países em missões
bilaterais e multilaterais, a produção de materiais e publicações conjuntas na área de nutrição e
fomentar e a participação em espaços multilaterais de discussão sobre medidas regulatórias
com destaque para publicidade de alimentos, taxação de bebidas adoçadas, rotulagem e
medidas restritivas; ações para o enfrentamento das enfermidades crônicas (desnutrição e
obesidade) e ações de promoção da alimentação adequada e saudável e promoção da saúde na
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rede de saúde.
Pretende-se ainda firmar projeto de cooperação com o Centro de Excelência contra a
Fome do Programa Mundial de Alimentos (PMA) com o objetivo de fortalecer ações de
enfrentamento da múltipla carga da má nutrição em países em desenvolvimento, com foco no
público de fase escolar, por meio da Cooperação Sul-Sul Trilateral. Para isso, irá incrementar a
troca de experiências entre o Brasil e outros países em desenvolvimento sobre a múltipla carga
da má nutrição, reforçando as ações multilaterais no âmbito da Década de Ação para Nutrição
da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2 e 3 e ampliará as pesquisas e a coleta
de evidências sobre os programas de nutrição, com foco na prevenção da desnutrição, do
sobrepeso, da obesidade e das carências nutricionais em escolares.


Cooperação técnica Brasil-Canadá: ao final de 2017 e início de 2018, por convite da
Assessoria Internacional do Ministério da Saúde, a CGAN participou de uma série de
teleconferências com representantes do Ministério de Saúde do Canadá com vistas a
expandir os temas do Termo de Cooperação entre os países, de forma a incorporar
alimentação e nutrição, saúde mental e saúde indígena. Na sequência, foi realizada uma
visita técnica ao Canada para apresentar as políticas nacionais de cada país e discutir os
detalhes da cooperação temática a partir de interesses em comum entre os países.
Dentro da temática de nutrição, foram definidos como temas prioritários: vigilância
alimentar e nutricional, monitoramento e avaliação de políticas, abordagem do diabetes
e hipertensão na atenção primária à saúde, políticas regulatórias em alimentação e
nutrição e guias alimentares baseados no grau de processamento de alimentos. No
segundo semestre de 2018, a proposta final dos termos da expansão da cooperação
Brasil-Canadá foi consolidada. As atividades pactuadas devem ter início em 2019.



Cooperação técnica Brasil-México para agendas relacionadas à prevenção e ao controle
da obesidade. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
avaliou que o México fez progresso na criação de uma sociedade mais saudável e na
construção de um sistema de saúde mais eficiente e equitativo. Com a visita de equipe
técnica do México ao Brasil, em 2015, apresentando a Estratégia Nacional para a
Prevenção e Controle do Sobrepeso, Obesidade e Diabetes, foi realizada uma
aproximação com aquele país para troca de experiências e levantamento de evidências
sobre as políticas regulatórias assumidas por eles. Como fruto dessa aproximação, em
2018, houve a oportunidade de firmar uma Cooperação bilateral entre Brasil e México,
com intermediação da AISA/MS e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

Em fevereiro de 2018 uma delegação do Brasil foi ao México para, juntamente com a
Secretaria de Saúde de México, ABC e Agência Mexicana de Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento – AMEXCID, elaborar o projeto de Cooperação, apresentado como um dos
esforços do Brasil e do México para fortalecer a capacidade técnica de formulação,
implementação e monitoramento de estratégias para de enfrentamento da obesidade por meio
do intercâmbio de experiências bem-sucedidas na promoção de medidas sanitárias, regulatórias
e fiscais, prevenção e manejo da obesidade nos países.
Em cronograma preliminar, está acertada a realização de visitas técnicas àquele país,
em 2019, e a vinda da equipe do México em junho de 201997.
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Cooperação técnica Brasil-Moçambique para desenvolver mecanismos para o
fortalecimento e integração do sistema de governança em segurança alimentar e
nutricional (SAN) em Moçambique por meio (i) da criação de mecanismos intersetoriais
e participativos de governança; (ii) da criação de cursos (lato e strictu sensu) e
capacitação de quadros técnicos moçambicanos; e do (iii) fortalecimento do setor da
saúde no âmbito das políticas públicas e da Estratégia de SAN.

A comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) formulou, com o apoio da FAO, as
suas estratégias nacionais para a governança da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) com
enfoque multidimensional e opção pela intersetorialidade. Esse caminho implica na
implementação de mecanismos de coordenação de estratégias político-institucionais e de
execução técnica a ser detalhado para cada país. Embora este encaminhamento seja relevante
para a CPLP, na maioria dos Estados-membros da CPLP, são identificadas significativas
diferenças em termos de amplitude e impacto na implementação da SAN.
O Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (Setsan), de Moçambique,
órgão nacional responsável pela coordenação da Estratégia Nacional de SAN propôs parcerias
estratégicas com instituições internacionais relevantes que possam apoiar o desenvolvimento
e fortalecimento de competências técnicas e políticas para gestão da SAN em Moçambique. Em
decorrência da reconhecida e bem sucedida experiência do Governo Brasileiro na estruturação
e governança do Sistema de Segurnaça Alimentar e Nutricional (Sisan), e consequentemente na
rdução da fome e da desnutrição infantil, houve manifestação de interesse mútua com a
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Ministério da Saúde, MDS, Consea - para a estruturação e
proposição de um Programa de Cooperação Técnica com aquele País.
A participação da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde
(CGAN/MS) nas missões de prospecção em Moçambique justificou-se por integrar ambos
colegiados que compõem o Sisan (Caisan e Consea), além de ser gestora nacional da PNAN que
integra a política de saúde e é a interface mais concreta e efetiva do SUS com o Sisan. Ademais,
a CGAN tem protagonismo histórico na defesa da SAN e do Direito Humano à Alimentação
Adequada, uma vez que os desfechos da má nutrição e da insegurança alimentar e nutricional
(desnutrição e carências nutricionais, excesso de peso, obesidade e comorbidades associadas,
entre outros agravos), recaem sobre o sistema de saúde. Soma-se a esses elementos, o fato do
da atenção à saúde, especialmente a ampliação da cobertura de ações da atenção básica, ser
um dos fatores que explicam a redução das taxas de desnutrição infantil no Brasil – problema
ainda de grande magnitude em Moçambique.

17.7 Codex Alimentarius
No campo regulatório, destacam-se as interfaces com o Codex Alimentarius (FAO/OMS),
particularmente nos comitês de nutrição (Codex Committee on Nutrition and Foods for Special
Dietary Uses - CCNFSDU) e de rotulagem nutricional (Codex Committee on Food Labelling - CCFL),
aproximando a agenda regulatória das necessidades das políticas públicas de promoção e
proteção da alimentação saudável. As principais discussões do CCNFSDU foram a elaboração de
documentos e normas sobre valores de referência de nutrientes adicionais ou revisados para
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fins de rotulagem das Diretrizes do Codex sobre Rotulagem Nutricional (vitaminas A, D, E,
magnésio, fósforo, cromo, cobre, cloreto e ferro); revisão da norma Codex Stan 156-1987 sobre
fórmula infantil de seguimento; proposta de definição para biofortificação; valores de referência
de nutrientes para fins de Rotulagem Nutricional associados ao risco de enfermidades não
transmissíveis relativas à alimentação (EPA e DHA); documento de discussão sobre padrão de
alimentos prontos para consumo (Ready to Use Therapeutic Foods - RUTF); documento de
discussão sobre alegação “livre de ácidos graxos trans”; lista de aditivos alimentares para
fórmulas infantis referentes à norma CODEX STAN 72-1981; e métodos de análise no padrão de
fórmula infantil e fórmulas para fins médicos especiais (Codex Stan 72-1981). No âmbito
internacional, as discussões do CCFL foram concentradas na marcação de datas de produtos,
rotulagem de aromatizantes e início dos trabalhos acerca da rotulagem nutricional frontal e na
agricultura orgânica.

17.8 Grupo Técnico Assessor da Organização Pan Americana da Saúde
para a Redução do Consumo de Sódio nas Amé ricas
O Ministério da Saúde do Brasil, representado pela CGAN, faz parte do Grupo Técnico
Assessor para a Redução do Consumo de Sódio nas Américas, cuja primeira fase se encerrou ao
final de 2015, e também do Consórcio Multilateral para a Redução do Sódio, ambos coordenados
pela Organização Pan-Americana da Saúde. A redução do consumo de sódio coloca-se como
prioridade global, na medida em que as doenças cardiovasculares estão entre as principais
causas de morbimortalidade no Brasil e no mundo, e o consumo excessivo de sal/sódio é um
dos principais fatores de risco para esses desfechos.
Nesse processo, o Grupo Técnico inaugurou sua segunda fase, em que o representante
da CGAN, Eduardo Nilson, foi nomeado vice-coordenador do Grupo Técnico Assessor para a
América Central e do Sul, em reconhecimento pelos avanços e pela liderança regional
desempenhada pelo Brasil. As principais atividades elencadas para o quadriênio 2016-2019
foram:


Padronização de metodologias para avaliação do consumo de sódio e suas fontes:
excreção urinária de sódio, composição de alimentos (Latinfoods);



Discussão sobre modelos de redução adotados pelos países: intercâmbio de
experiências, prós e contras (metas para limites de sódio: regulatórias X voluntárias);



Discussão sobre as potencialidades e limites das parcerias com entes privados (PAFNCD)
e sua relação com o Grupo Técnico Assessor;



Projeto de cooperação com o Canadá (IDRC) – Costa Rica, Argentina, Brasil, Paraguai e
Peru: perfil dos alimentos nos países, avaliação de alimentos artesanais e de rua,
pesquisa de comportamento dos consumidores, impacto econômico e em saúde da
redução do consumo de sódio;

Ainda no âmbito das atividades desses grupos, houve participação em diversos eventos
científicos regionais e internacionais, tais como a Conferência Canadense de Saúde Pública e o
Congresso Latino-Americano de Nutrição (SLAN), em 2015, o Congresso Internacional de
Nutrição Pública (World Nutrition), em 2016, bem como em atividades e foros regionais, como
reuniões anuais do grupo técnico e participação em eventos regionais sobre a redução do sódio
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promovidos pela Opas. Os principais temas em que o Brasil tem destaque regional são o
estabelecimento de metas voluntárias de redução do sódio com indústrias de alimentos, a
harmonização de políticas de redução do consumo de sal e de prevenção de deficiências de iodo
pela iodação do sal e o monitoramento e avaliação das políticas.
Nesse sentido, vale destacar o projeto de pesquisa regional em parceria com o IDRC
(Agência de Cooperação Internacional do Canadá) para o fortalecimento das políticas de
redução do consumo de sódio nas Américas, na qual participam Argentina, Brasil, Costa Rica e
Paraguai, e envolve pesquisas sobre perfil nutricional dos alimentos processados na região das
Américas, modelos de aplicativos para celular para facilitar as escolhas alimentares mais
saudáveis pelos consumidores, estudos de comportamento alimentar do consumidor,
avaliações econômicas e epidemiológicas da redução do sódio nas populações e estudo do perfil
nutricional de alimentos artesanais dos países. O projeto foi aprovado e vigerá de 2017 a 2019,
sendo coordenado, no Brasil, pela CGAN, em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo.
Ainda, encontram-se em andamento no Brasil, desde 2018 e com conclusão prevista
para 2019, no escopo do projeto multicêntrico do IDRC, pesquisas de informações de rotulagem
nutricional, de análises laboratoriais de alimentos de rua, de comportamento dos consumidores
em relação ao uso de sal e consumo de alimentos ricos em sódio e de avaliação dos impactos
econômicos e sobre a saúde (morbidade e mortalidade) de políticas de redução do sal/sódio.
Tais pesquisas, subsidiarão o aprimoramento e formulação das estratégias nacionais de redução
do consumo de sódio, além de constituir importantes marcos metodológicos e de resultados
para o advocacy nacional e regional da temática.
Espera-se, nos próximos anos, continuar na cooperação regional nas políticas de
redução do consumo de sódio e, a partir da conclusão dos estudos nacionais alinhadas no
projeto IDRC, aprimorar as políticas nacionais e regionais, para ampliar e apoiar o número de
países com políticas de redução do consumo de sódio, assim como fortalecer os compromissos
com a agenda e o papel da CGAN como liderança técnico-científica e de políticas.
Na semana que antecedeu a entrega dos Prêmios Nobel de 2016, em Estocolmo, na
Suécia, a CGAN foi convidada e participou como referência técnica, científica e política
internacional, para a discussão com especialistas internacionais sobre o futuro da alimentação.
A experiência brasileira com o Guia Alimentar para a População Brasileira e na implementação
de políticas setoriais e intersetoriais de alimentação e nutrição, saúde e segurança alimentar e
nutricional. Tratou-se de um reconhecimento técnico e científico global de alto nível sobre a
qualidade e impacto das políticas nacionais e, mais particularmente, da PNAN.

17.9 Nobel Week Dialogue
Na semana que antecedeu a entrega dos Prêmios Nobel de 2016, em Estocolmo, na
Suécia, a CGAN foi convidada e participou como referência técnica, científica e política
internacional, para a discussão com especialistas internacionais sobre o futuro da alimentação.
A experiência brasileira com o Guia Alimentar para a População Brasileira e na implementação
de políticas setoriais e intersetoriais de alimentação e nutrição, saúde e segurança alimentar e
nutricional. Tratou-se de um reconhecimento técnico e científico global de alto nível sobre a
qualidade e impacto das políticas nacionais e, mais particularmente, da PNAN.
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17.10 Mercosul
A representação do Ministério da Saúde na Comissão Intergovernamental de Segurança
Alimentar e Nutricional – Cisan do Mercosul Saúde é feita pela Coordenação-Geral de
Alimentação e Nutrição – CGAN/DAB/SAS. Até o segundo semestre de 2017, a atual comissão
tinha status de grupo - Grupo Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (GTSAN).
No primeiro semestre de 2015, o Brasil esteve com a presidência pro tempore. Nessa
ocasião, realizou-se uma reunião presencial nos dias 8, 9 e 10 de abril, em Brasília, do GTSAN
que teve um dia em conjunto com a Comissão Intergovernamental de Enfermidades não
Transmissíveis (CIENT) do Mercosul para a discussão de agendas comuns. A pauta central da
reunião no Brasil foi a revisão do Plano de Ação do GTSAN. Também durante a presidência
brasileira, foram propostos e firmados, entre os países presentes (Brasil, Argentina, Venezuela
e Paraguai), o Acordo nº 02/15 “Recomendação de políticas e medidas regulatórias para a
redução do consumo de sódio” (que assume oficialmente, no âmbito do Mercosul, as metas
regionais de limites máximos para o sódio em alimentos prioritários proposta pela Opas, ao final
de 2014) e Acordo nº 03/15 “Recomendação de políticas e medidas regulatórias para a
prevenção e controle da obesidade” (que assume como compromissos na região as diretrizes
do Plano para a Redução da Obesidade Infantil proposto pela Opas). No segundo semestre do
ano, o Paraguai assumiu a presidência e realizou uma reunião presencial nos dias 13, 14 e 15 de
outubro para discussão do Plano de Ação do GTSAN (em revisão desde o primeiro semestre) e
construção de uma proposta de indicadores para monitoramento das ações na agenda de SAN
entre os países, porém, dado que, nesta reunião, participaram somente Brasil e Paraguai, não
puderam ser concluídas as discussões do plano.
Em 2016, o Brasil não pôde participar da reunião presencial realizada no primeiro
semestre, no Uruguai, por contingências orçamentárias, apesar de ter acompanhado todas as
videoconferências preparatórias e ter participado da discussão dos documentos de trabalho. No
segundo semestre deste ano, sob presidência pro tempore da Venezuela, não houve
chamamento para reuniões do GTSAN. Argentina estava com a presidência pró-tempore do
bloco no primeiro semestre de 2017 e novamente o Brasil não pôde participar da reunião
presencial neste semestre tendo em vista contingências orçamentárias.
No segundo semestre de 2017 a presidência do bloco esteve com o Brasil e realizaramse debates sobre a implementação e monitoramento do Acordo nº 02/15 “Recomendação de
políticas e medidas regulatórias para a redução do consumo de sódio” e do Acordo nº 03/15
“Recomendação de políticas e medidas regulatórias para a prevenção e controle da obesidade”.
Além disso, foi retomada a proposta de acordo que fora apresentada pela Argentina na
presidência anterior: “Acordo para recomendação de políticas e medidas regulatórias para a
eliminação gradual de gorduras trans de origem industrial nos alimentos”. Este acordo foi
assinado pelos Ministros da Saúde, o que reforça, mais uma vez, o compromisso do Bloco com
a agenda de enfrentamento das doenças crônicas. Ainda nesta presidência do Brasil, o então
GTSAN passou ao status de Comissão – Comissão Intergovernamental de Segurança Alimentar
e Nutricional (Cisan), tendo em vista a robustez dos debates bem como a entrega de produtos
mais concretos que vinham sendo feitas (proposta de acordos e os respectivos monitoramento).
Em 2018, sob novamente a presidência pro tempore do Paraguai, no primeiro semestre,
a Cisan trabalhou na minuta de acordo sobre rotulagem frontal de alimentos com elevadas
quantidades de nutrientes críticos (sódio, gorduras e açúcares). Este tema foi proposto junto ao
então GTSAN Mercosul em 2016 (à época) por meio de um documento elaborado pelo Brasil
com contribuição dos outros países. A minuta de acordo foi assinada pelos Ministros de Saúde
do Mercosul e consta como o seguinte documento: MERCOSUL/RMS/ACORDO Nº 03/2018
"Princípios no Mercosul para a rotulagem frontal de alimentos com conteúdo excessivo de
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gorduras, açúcares e sódio". Destaca-se, portanto, que o Brasil tem realizado um papel proativo
e indutor no âmbito da Cisan.
No segundo semestre de 2018, na presidência do Uruguai, seguiu-se para o
delineamento e priorização de ações de trabalho do Cisan, trabalho iniciado na última
presidência, tendo em vista que houve alteração de GT para Comissão e haveria necessidade de
redefinição, por meio de acordo Mercosul. Com base no último acordo Cisan que destacava as
estratégias de trabalho da Comissão, iniciou-se o detalhamento das ações referente a cada
estratégia. As estratégias trabalhadas foram: melhoria do perfil nutricional de Alimentos
Industrializados, proteção da alimentação de bebês e crianças pequenas e estabelecimento de
princípios orientadores para a implementação de guias alimentares na região. Foi discutida
proposta conjunta CIENT/CICT/Cisan de um projeto de Resolução sobre: "Declaração dos
Ministros da Saúde do Mercosul e Estados Associados sobre a priorização da saúde pública nos
acordos comerciais".
Atualmente, o debate nacional e regional na agenda de políticas de alimentação e
nutrição centra-se no enfrentamento da epidemia da obesidade. Todos os países do Bloco
reconhecem a necessidade de implementar um conjunto de políticas intersetoriais
considerando a multicausalidade dessa doença. Contudo, o debate específico do
aprimoramento da rotulagem nutricional de alimentos tem ganhado espaço no Cisan, pois é
preciso que haja harmonização regional de critérios rotulagem nutricional de alimentos no
bloco.
Considera-se ainda positiva a manutenção de uma rede regional de profissionais
engajados na agenda de alimentação e nutrição, cujo contato presencial possibilita a
aproximação dos debates e alinhamento de estratégias entre os países do Bloco, o que
certamente contribui para o avanço das agendas de alimentação e nutrição em âmbito nacional.

18. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
A PNAN tem a participação e do controle social como uma de suas diretrizes. O debate
sobre a PNAN e suas ações nos diversos fóruns deliberativos e consultivos, congressos,
seminários e outros, criam condições para a reafirmação de seu projeto social e político e devem
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ser estimulados, sendo os Conselhos e as Conferências, espaços privilegiados para discussão das
ações de alimentação e nutrição. Nesse sentido, a CGAN participa de diferentes instâncias e
coletivos de participação e controle social e incentiva que as áreas técnicas e referências de
alimentação e nutrição das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde organizem-se e
fortaleçam sua atuação nas instâncias de controle social, em suas respectivas esferas de gestão.
Além disso, destaca-se a importância da participação em audiências públicas
relacionadas ao tema, as quais são convocadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado,
constituindo-se como espaços em que os poderes Executivo e Legislativo ou o Ministério Público
podem apresentar um tema e debater com os cidadãos sobre a formulação e outras etapas de
uma política pública.

18.1 Conselho Nacional de Saúde /Comissão Intersetorial de
Alimentação e Nutrição- Cian
No Conselho Nacional de Saúde (CNS), a CGAN possui assento na Comissão Intersetorial
de Alimentação e Nutrição (Cian), e participa também das plenárias do conselho, quando
convocada por este ou pelo Gabinete do Ministro.
Em 2015, destaca-se a realização da 15ª Conferência Nacional de Saúde e da 5ª
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A CGAN participou da elaboração
do documento “Fortalecimento da Agenda de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde:
Subsídios para as Conferências de Saúde e de Segurança Alimentar e Nutricional”, coordenado
pelo GT de Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva da Abrasco. Durante a 15ª Conferência
Nacional de Saúde, a CGAN e a RedeNutri realizaram uma atividade de promoção do Guia
Alimentar para a População Brasileira, com ênfase em reflexões sobre o tema “comida de
verdade” pelos participantes. Realizou ainda a apresentação do Programa Crescer Saudável de
enfrentamento da obesidade infantil em construção na CGAN (ainda em caráter preliminar).
Também foram tratados os temas Alergias Alimentares e Doença Celíaca.
Em 2016, foram tratados os temas Agrotóxicos, Obesidade Infantil - que se mantiveram
na pauta de 2017 - e o acompanhamento, pela assessoria parlamentar do CNS, de proposições
legislativas em trâmite nas duas casas do Congresso Nacional e de interesse para a Alimentação
e Nutrição. Em 2017, a Comissão tratou da inserção da temáticas Alimentação e Nutrição na 1ª
Conferência de Vigilância em Saúde, da agenda regulatória da Anvisa e Doença Celíaca (PDCT).
Já em 2018, a rotulagem nutricional frontal, diabetes e a 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª
+ 8) foram temas da agenda. Além destes, a Doença Celíaca volta à pauta, agora para
apresentação da atenção nutricional ao celíaco, quando a CGAN apresentou o PDCT elaborado
para esta patologia.
Em 2017, a Comissão tratou da inserção da temáticas Alimentação e Nutrição na 1ª
Conferência de Vigilância em Saúde, da agenda regulatória da Anvisa e Doença Celíaca (PDCT).
Já em 2018, a rotulagem nutricional frontal, diabetes e a 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª
+ 8) foram temas da agenda. Além destes, a Doença Celíaca volta à pauta, agora para
apresentação da atenção nutricional aos portadores de doença celíaca, quando a CGAN
apresentou o PDCT elaborado para esta patologia.
Em 2018, os principais temas abordados nas reuniões foram: rotulagem nutricional
frontal e de alerta sobre a presença de transgênicos, atualização das ações desenvolvidas pela
CGAN, atenção nutricional no SUS e a doença celíaca, ambientes alimentares, Mapa InSAN e 16ª
Conferência Nacional de Saúde (8ª + 8).
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No Quadro 21, se relaciona as Moções e Recomendações emanadas da Cian e que foram
aprovadas e encaminhadas pelo CNS, no quadriênio 2015- 2018
Quadro 21 - Moções e Recomendações emanadas da Cian e aprovadas pelo CNS, no
quadriênio 2015- 2018
Ano

n.
REC. nº 011

2015
REC. nº 012

2016

2017

Moção de Apoio nº 003,
de 7 de abril de 2016.
Rec. nº 20

Rec. nº 21

Rec. nº 22

Rec. nº 52

Teor
Recomenda ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, Arthur Chioro,
a manutenção integral dos recursos orçamentários de 2015 em
áreas estratégicas como atenção básica e programas que
envolvam diretamente a segurança alimentar e nutricional, a
saúde da mulher, da criança, do adolescente e do jovem
Recomenda à Exma. Sra. Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff a
publicação imediata do Decreto de regulamentação da Lei n.º
11.265/2006, que prevê legislação protetora da amamentação
O CNS reitera seu apoio à Lei n.º 11.346/2016 (Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional), em face da à operação da
Polícia Federal denominada “Operação Carne Fraca”.
Recomenda ao Ministério da Educação que:
a) elabore e proponha legislação mais abrangente que vise
alimentação correta, equilibrada e saudável e disponha sobre a
distribuição, oferta, comercialização, propaganda, publicidade
e promoção comercial de alimentos, preparações e bebidas
ultraprocessados em escolas públicas; e,
b) Que a norma contenha também diretrizes e regulamentos
para garantir e ampliar a distribuição, oferta, comercialização,
propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos e
bebidas in natura e orgânicos em escolas públicas e privadas,
em âmbito nacional.
Recomenda ao Ministério da Fazenda que acolha as
recomendações da OMS e aumente a tributação dos
refrigerantes e outras bebidas açucaradas em, no mínimo, 20%
por meio de tributos específicos com o objetivo de reduzir seu
consumo e prevenir doenças
Recomenda à Anvisa que considere melhorar as regras de
rotulagem, com a adoção de rotulagem frontal, tornando-a
compreensível e comunicando melhor os riscos à saúde quanto
ao consumo de bebidas e alimentos não saudáveis.
Recomenda:
 Ao Ministério Público do Estado de São Paulo que ,
tome as devidas providências no sentido de defender
os interesses sociais e o direito à saúde da população
brasileira de modo a coibir o uso de produtos
ultraprocessados como alternativa de combate à
desnutrição e erradicação da fome; e,

Ao Congresso Nacional que: a) não dê continuidade à
tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 104/2017
sem a participação popular, por meio do controle
social; e b) crie espaços de discussão em torno da
Política Nacional de Erradicação da Fome e de
Promoção da Função Social dos Alimentos (Pefsa) em
Audiência Pública e outros fóruns de debate com
vistas a garantir a legitimidade e os direitos
fundamentais.
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2018

REC. nº 008

REC. nº 10

REC. nº 12

Recomenda à Rede Globo, ad referendum do Pleno, que aquela
empresa proceda a correção da informação veiculada e que
traga à população informações adequadas sobre aleitamento
materno conforme normas vigentes ( em decorrência de
informação transmitida no capítulo do dia 27 de março de
2018, da telenovela, “O Outro Lado do Paraíso”, na qual o
“diretor do hospital”, sugeriu que sua esposa, enfermeira,
amamentasse o bebê de outra mulher, dizendo que é um gesto
de amor e ainda ofereceu para levar leite ordenhado para o
bebê).
Recomenda ao Congresso Nacional na qual recomenda à Casa
legislativa que mantenha a obrigatoriedade, na informação, em
relação a presença de transgênicos na rotulagem dos alimentos
(considerando o Projeto de Lei nº 4.148, de 2008, de autoria do
Deputado Luis Carlos Heinze, que tramita como PLC 34/2015, e
nega o direito do consumidor à informação sobre a presença de
transgênicos em alimentos).
Recomenda aos diretores da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), na figura do Diretor-Presidente, Jarbas
Barbosa, para que adotem o modelo de rotulagem nutricional
frontal de advertência proposto pelo Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec) e pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR) como o mais adequado para os objetivos do
Direito à saúde, Direito à informação e Direito Humano à
Alimentação Adequada e Saudável.

Merece ainda destaque que, em 2018, o CNS Aprovou o Regimento da 16ª Conferência
Nacional de Saúde (8ª+8), que tem por tema “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e
Consolidação e Financiamento do SUS”.

18.2 Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea)
É o órgão de assessoramento imediato do Presidente da República, a quem cabe, entre
outras competências, articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os
demais integrantes do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, a implementação e a
convergência de ações inerentes à Política e ao Plano Nacional de SAN. Congrega
representações de governo e sociedade civil. O Ministro da Saúde é representante titular no
Consea e a CGAN atua como suplente. Entre 2015 e 2018, a CGAN esteve presente na maioria
das plenárias realizadas, com destaque para a XIX Plénária, de 2015, e VI Plenária, de 2018, nas
quais houve discussões das agendas de alimentação e nutrição no SUS, por contar com maior
participação da CGAN na organização da reunião e/ou apresentação de informes. Além disso,
neste período, a CGAN participou da Comissão Permanente 1 (CP1)98 e da Comissão Permanente
7 (CP7) - Consumo, Nutrição e Educação99, de forma constante e, nos anos de realização da 5ª.
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional -CNSAN e do Encontro V CNSAN
+2, esteve presente nas comissões de sua organização. As plenárias mencionadas e as
conferências serão detalhadas em seguida nesta seção.
98
99

Após troca de gestão do Consea, passou a ser a CP4, denominada Direito Humano à Alimentação Adequada.
Após troca de gestão do Consea, passou a ser a CP2, denominada Ambientes Alimentares e Nutrição
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Em 2015 foi realizada a XIX Reunião Ordinária do Consea, que teve como tema
“Políticas Públicas para a garantia da alimentação adequada e saudável, com foco em
nutrição”, houve participação do Ministro da Saúde, Arthur Chioro. Em sua fala, o ministro
destacou a redução da desnutrição no país e sua associação ao conjunto de políticas públicas
sociais, como o Programa Bolsa Família, acompanhamento de gestantes, atenção básica
qualificada e alimentação escolar; a necessidade de avançar em um marco regulatório no
ambiente escolar para promover a alimentação adequada e saudável e a importância de
aprofundar o debate sobre o uso de agrotóxicos e a necessidade de cuidado à população
intoxicada. Como resultado, o Consea elaborou a Exposição de Motivos (EM) nº 004/2015, em
que reconhece o Guia Alimentar para a População Brasileira como “um documento de
referência no campo da alimentação e nutrição, que deve gerar repercussões não apenas sobre
as políticas públicas de saúde, mas de um conjunto de setores envolvidos direta ou
indiretamente com todas as etapas do sistema alimentar”, entendendo-o como um documento
orientador de ações de EAN e como um “instrumento de diálogo com os mais diferentes setores
de governo e da sociedade brasileira comprometidos com a realização do direito humano à
alimentação adequada, soberania e segurança alimentar e nutricional.” Nessa EM também
foram apresentadas propostas e encaminhamentos relacionados à sua implementação o Guia à
luz da agenda de Segurança Alimentar e Nutricional para os diversos setores de Governo. Dentre
as agendas da CGAN, destacam-se propostas relacionadas à valorização e qualificação de
profissionais da saúde do SUS sobre as recomendações do Guia Alimentar, ao fortalecimento
das ações desenvolvidas no SUS, ao monitoramento e à avaliação das ações relacionadas à
implementação do Guia Alimentar, à comunicação sobre as recomendações do Guia Alimentar.
Também foram propostas ações regulatórias, como a regulamentação da NBCAL, da publicidade
infantil, das cantinas escolares, atualização da rotulagem, além do estabelecimento de um
código de ética nas relações público-privado que envolvam todas as ações de promoção da
alimentação adequada e saudável.
A partir das discussões dessa plenária, também foi elaborada a Recomendação n
11/2015, que recomenda ao Ministério da Saúde que apoiasse e participasse ativamente da
discussão e elaboração de um tratado global sobre alimentação saudável na próxima Assembleia
Mundial da Saúde. Mais informações sobre essa reunião (XIX Reunião) estão disponíveis na
página do CONSEA.
Em 2016, destacam-se discussões para construção de diretrizes estratégicas para
compor o Segundo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (2º. Plansan) e a
avaliação de resultados (monitoramento) do 1º Plano de SAN e diretrizes estratégicas para o 2º
Plano de SAN (2016-2019). E a aprovação da:



Exposição de motivos ad referendum de solicitação do veto à autorização da
pulverização aérea.
Recomendação ao Ministério da Saúde para realização de consulta pública sobre
pulverização aérea.

Em 2017, houve mudança de gestão do Consea e as plenárias iniciais centraram-se em
definir prioridades para a gestão. As três últimas do ano foram temáticas (água, agricultura
familiar e compras públicas, e racismo institucional, terra e território), mas nenhuma com tema
específico de nutrição e saúde. Contudo, houve uma Exposição de Motivos (EM nº 001/2017) e
três Recomendações (Recomendação Nº 03/2017, Recomendação nº 004/2017 e
Recomendação nº005/2017) com temas relacionados à agenda:


E.M. no. 001/2017 encaminhada ao Gabinete da Presidência da República, versando
sobre Água e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O Gabinete Pessoal da
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Presidência da República enviou a EM para Secretaria de Governo da Presidência da
República, e aos Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social, da Saúde[2]
e das Cidades.
Rec. 003/2017, encaminhada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
recomendando que adote um modelo de rotulagem frontal com advertências para a
presença de alto conteúdo de nutrientes críticos de acordo com modelo de perfil de
nutrientes da Opas (Ofício-SEI nº 102/2017/Consea 23/08/2017).
Rec nº 004/2017, que recomenda ao Ministério da Justiça que estabeleça parâmetros,
garanta e assegure a prestação de serviços de alimentação e nutrição às pessoas
privadas de liberdade e aos trabalhadores no sistema prisional, tendo como base os
princípios do Direito Humano à Alimentação Adequada e da alimentação adequada e
saudável, e as diretrizes e fundamentos do Guia Alimentar para a População Brasileira,
do Ministério da Saúde e a criação um Grupo de Trabalho constituído pelo Ministério da
Justiça - MJ (coordenador), Comissão de Direitos Humanos e Alimentação Adequada –
CDHAA do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Ministério de Direitos Humanos,
Ministério da Saúde (Coordenação Geral e Alimentação e Nutrição e Coordenação Geral
de Saúde no Sistema Prisional), Ministério de Desenvolvimento Social - MDS (Sesan)
para tratar do tema[3].
Rec nº 005/2017 que solicita a celeridade do PL 6666/2016, de autoria da Comissão de
Legislação Participativa e que tramita na Câmara Federal desde 12 de dezembro de
2016. Trata-se de projeto de lei, defendido pela Federação Nacional das Associações de
Celíacos do Brasil (Fenacelbra), para instituir o “Dia Nacional da Pessoa com Doença
Celíaca”, a ser celebrado no dia 20 de maio de cada ano, em todo o território nacional,
quando serão efetivadas ações relacionadas à luta contra a Doença Celíaca. Também
recomenda ao MS que fomente o uso do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da
Doença Celíaca, do SUS, requerendo ações e estratégias para incentivo à adoção desse
protocolo nos serviços de saúde, precedido ou associado a cursos de formação dos
trabalhadores da saúde, nos diferentes níveis de atenção à saúde, sobre diagnóstico,
abordagem e o cuidado nutricional para pessoas com DC e promova o fortalecimento
da atenção nutricional às pessoas com Doença Celíaca, no âmbito da atenção básica à
saúde, apoiada nas diretrizes e princípios da Política Nacional de Alimentação e Nutrição
– PNAN. (Ofício-SEI nº 111/2017/Consea, de 11/09/2017 ao MS).

Em 2018, foi realizada a VI Reunião Ordinária com o tema Agenda Regulatória na
Garantia de Direitos e da Segurança Alimentar e Nutricional. A plenária discutiu a agenda
regulatória e sua relação com a garantia de direitos e da segurança alimentar e nutricional, a
importância da regulação para o avanço de políticas, a rotulagem nutricional para escolhas
alimentares mais saudáveis e o processo de revisão da rotulagem nutricional, o contexto atual
e os desafios da tributação de bebidas adoçadas e as ações do Ministério da Saúde para apoio,
indução ou implementação de medidas regulatórias para prevenção e controle da obesidade.
Em decorrência das discussões realizadas sobre a temática, foram produzidas uma
Recomendação (Recomendação nº 07/2018) para o Ministério da Educação, sobre a
regulamentação da comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de
alimentos e bebidas ultraprocessados em escolas públicas e privadas de educação básica, em
âmbito nacional, e uma Exposição de Motivos (EM nº 07/2018), a qual faz diversas
recomendações sobre a agenda regulatória, sendo as principais: à Anvisa - a adoção de modelo
de rotulagem frontal com advertências para a presença de alto conteúdo de nutrientes críticos
de acordo com modelo de perfil de nutrientes da Opas e com proibição de uso de alegações e
publicidade direcionada ao público infantil, a melhoria da lista de ingredientes e tabela
nutricional, com informações mais explícitas, fáceis de entender e visualizar, e inclusão da
informação da quantidade de açúcar, a submissão da proposta à consulta pública e a
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participação permanente de um membro da sociedade civil do Consea no grupo de trabalho de
avaliação das contribuições da consulta pública; aos Ministérios da Saúde e da Educação - a
regulamentação da comercialização e a publicidade de produtos nos ambientes escolar,
universitário e hospitalar, proibindo a venda dos produtos que venham a receber a advertência
a ser adotada pela Anvisa; ao Ministério da Fazenda – a correção das distorções do sistema
tributário que permitem que subsídios fiscais sejam concedidos para a produção e
comercialização de bebidas adoçadas e a adoção das recomendações da Organização Mundial
da Saúde (OMS) de aumentar o preço final dos refrigerantes e outras bebidas açucaradas em,
no mínimo, 20%; ao Congresso Nacional - a aprovação de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide) de pelo menos 50% sobre o preço final de varejo das bebidas
adoçadas; ao Governo Federal como um todo – posicionamento favorável a propostas de PL
alinhados a essas recomendações e contrário às propostas que vão de encontro à saúde pública.
Além desses dois documentos direcionados ao Poder Executivo, foram produzidas uma
Recomendação à Câmara dos Deputados (Recomendação nº 004/2018) e uma ao Senado
(Recomendação nº 005/2018) solicitando a rejeição integral dos Projetos de Lei nº 5.522 de
2016, de autoria do Deputado Vanderlei Macris do PSDB-SP, e nº 6.770 de 2016, de autoria do
Deputado Tampinha do PSD-MT, que dispõem sobre a rotulagem de alimentos industrializados
(por conflito com as recomendações nº 03/2017 e nº 07/2013, ambas encaminhadas à Anvisa e
que tratam de rotulagem nutricional) e do Projeto de Lei do Senado n° 489, de 2008, de autoria
do Senador Cristovam Buarque, que determina que os rótulos das embalagens dos alimentos
tragam identificação de cores industrializados (por conflito com as recomendações 03/2017 e n
º 07/2013, ambas encaminhadas à Anvisa e que tratam de rotulagem nutricional),
respectivamente.
Todos
os
arquivos
das
Plenária
estão
disponíveis
em:
http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/plenarias/2018/VI-plenaria.

5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
As Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) representam um momento
importante de mobilização da sociedade civil e articulação intersetorial das áreas envolvidas na
construção da Política e do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. A participação social é
capaz de influenciar e definir os rumos das ações públicas voltadas para garantia do Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e da SAN.
A 5ª CNSAN, realizada de 3 a 6 de novembro de 2015, em Brasília-DF, teve como lema
“Comida de verdade no campo e na cidade: por direitos e soberania alimentar” e objetivo de
ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da soberania alimentar,
garantindo a todos e todas o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), assegurando a
participação social e a gestão intersetorial no Sisan, na Política e no Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional. Os eixos temáticos foram “Comida de Verdade: avanços e obstáculos
para a conquista da alimentação adequada e saudável e da soberania alimentar”; “Dinâmicas
em curso, escolhas estratégicas e alcances da política pública no campo da soberania e
segurança alimentar e nutricional”; e “Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Sisan)”.
Como integrante da Caisan - e por entender a importância da realização da 5ª CNSAN a CGAN teve grande participação nas etapas que antecederam a Conferência Nacional e durante
sua realização e indicou representantes para participarem do Grupo Executivo e das
subcomissões de Metodologia e Conteúdo e de Infraestrutura.
A Coordenação promoveu a divulgação e mobilização de atores do SUS para participação
nas etapas da Conferência e esteve presente em conferências estaduais de todas as regiões do
país, principalmente, para realizar apresentações e participar de discussões relacionadas ao Eixo
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2 “Dinâmicas em curso, escolhas estratégicas e alcances da política pública no campo da
soberania e segurança alimentar e nutricional”, o qual possuía relações diretas com o conteúdo
do Guia Alimentar para a População Brasileira. A CGAN também participou dos Encontros
Temáticos “Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional na Amazônia” (Belém, PA), ”A
atuação das mulheres na construção da soberania e da segurança alimentar e nutricional” (Porto
Alegre, RS) e “Soberania e Segurança Alimentar para População Negra e Povos e Comunidades
Tradicionais” (São Luís, MA).
Na etapa nacional, a CGAN articulou e apoiou a participação dos delegados de gestores
e técnicos da CGAN e outras áreas e instituições vinculadas ao Ministério da Saúde, além de
apoiar a participação das referências estaduais de alimentação e nutrição que vieram como
delegados(as). A coordenadora e técnicas (os) da CGAN apoiaram sua logística, participaram das
discussões e foram coordenadores de grupo e relatores, além de contribuírem com a elaboração
da Carta Política. Nessa etapa, que teve como base uma metodologia mais participativa,
incitando assim discussões, com divergências, tensões, contradições e consensos, foi construído
um manifesto do que é comida de verdade. Foram priorizadas pouco mais de 80 propostas que
vieram das etapas estaduais e foram elaboradas cerca de 50 novas propostas, as quais ajudaram
a construir o 2º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Além disso, foi aprovada uma Carta Política, que reconhece a saída do Brasil do Mapa
da Fome como conquista histórica e consequência direta de esforços do governo da época para
priorizar a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação
Adequada na agenda pública, por meio de políticas públicas, dentre elas a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição, o Mais Médicos, a Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos e o incentivo ao Aleitamento Materno. O documento também reconhece diversos
desafios e chama a atenção para os problemas de insegurança alimentar e nutricional, como a
desnutrição, excesso de peso, obesidade e DCNT, e para a necessidade de qualificar ações de
promoção da alimentação saudável e prevenção e controle de doenças associadas à má
alimentação realizadas pelo setor saúde, englobando a atenção nutricional em toda a rede de
atenção à saúde, a organização de linhas de cuidado, a atenção às pessoas com necessidades
alimentares especiais, a vigilância alimentar e nutricional e a realização de campanhas e outras
estratégias de divulgação do Guia Alimentar para a População Brasileira.
Todos os documentos da 5ª CNSAN podem ser acessados em:
http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/conferencias-3/5a-conferencianacional-de-seguranca-alimentar-e-nutricional

Encontro 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional + 2
O Encontro 5ª CNSAN +2 foi realizado de 6 a 8 de março de 2018, em Brasília, com a
participação de 368 representanes da sociedade civil, governo e convidados. O Encontro foi
precedido por um processo preparatório, que consistiu na realização de encontros estaduais e
do DF, na forma de seminários, oficinas ou reuniões ampliadas, conforme possibilidade dos
Conseas estaduais e do DF. Nesses encontros, participaram aproximadamente duas mil pessoas,
das quais 138 eram representantes de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais. E
tiveram como objetivo realizar balanço comparativo entre o que foi proposto na 5ª Conferência
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e aquilo que efetivamente foi implementado em
ações do governo federal, no 2º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan).
Além do balanço, a 5ª+2 permitiu uma análise do contexto social, político e econômico do país
e também um olhar sobre as agendas de futuro no campo da segurança alimentar e nutricional.
Na etapa prévia ao Encontro, a CGAN participou da elaboração dos documentos de
Balanço das Ações do Plansan 2016-2019, como integrante do Comitê Técnico de
Monitoramento da Caisan, contribuindo principalmente nos Desafios 1 (Promover o acesso
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universal à alimentação adequada e saudável com prioridade para as famílias em situação de
insegurança alimentar e nutricional), 5 (Promoção da alimentação saudável, estratégias de
educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias) e 6 (Controlar e prevenir os agravos
decorrentes da má alimentação).
Já por ocasião do Encontro, a metodologia participativa orientou discussões acerca dos
desafios do Plansan 2016-2019, da organização e implementação do Sisan e de estratégias para
avançar na agenda de SAN e mobilização da sociedade, além de permitir construção coletiva da
Carta Política. As(os) participantes ainda tiveram a oportunidade de eleger o que consideraram
como temas prioritários para uma agenda de futuro - temas estratégicos que ainda não foram
priorizados ou debatidos de forma suficiente pelos Conseas. A coordenadora da CGAN realizou
apresentação do balanço das Diretrizes 5 e 6 do Plansan ao Grupo de Trabalho responsável por
analisar a implementação de suas iniciativas e apontar as prioridades para a revisão desse Plano.
Além disso, técnicos da CGAN participaram de discussões e foram facilitadores e relatores em
todas as etapas.
As discussões dos desafios 5 e 6 resultaram em propostas sobre a promoção da
alimentação saudável, de forma geral e específica, no ambiente escolar, a implementações de
ações regulatórias pelo Estado, o controle dos riscos relacionados ao consumo de alimentos e à
exposição ao uso de agrotóxicos e o controle e prevenção dos agravos decorrentes da má
alimentação. Além disso, na Carta Política, foram destacados avanços e retrocessos ocorridos e
previstos para a agenda, definidas estratégias de participação e controle social para a nova
gestão e, dentre outras propostas, em relação à agenda da CGAN, houve reforço à necessidade
de avanço na agenda regulatória dos produtos ultraprocessados (corte de subsídios para as
empresas e aumento dos tributos desses alimentos; rotulagem que informe adequadamente a
composição dos produtos, mantendo a informação sobre a presença de transgênicos e incluindo
a rotulagem frontal de advertência; regulação da publicidade de ultraprocessados, sobretudo
aquela dirigida às crianças). Dentre os temas da agenda de futuro escolhidos, as mais
relacionadas à CGAN foram: sistemas alimentares sustentáveis, necessidades alimentares
especiais na agenda de soberania e segurança alimentar e nutricional e formação em SAN e
DHAA para gestoras(es), sociedade civil e profissionais.
Para saber mais sobre o evento e ter acesso aos documentos, acesse o site do Consea.

18.3 Conselho Nacional de Direitos Hu manos da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República.
Tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos, mediante ações
preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou
violação desses direitos. A CGAN participa, como representante do Ministério da Saúde, na
Comissão Especial de Direito Humano à Alimentação Adequada (CPDHAA), que tem como
objetivos: apurar violações do DHAA, recomendar as medidas necessárias e tomar providências
com vistas à reparação das violações constatadas, e desenvolver ações de promoção de
direitos.. Essa Comissão100 foi instituída, em 2015, no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos
Humanos - CNDH, órgão colegiado instituído pela Lei nº 12.986, de 2 de junho de 2014, tem por
finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos, mediante ações preventivas, protetivas,
reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos.
Em 2016, Comissão Permanente Direito Humano à Alimentação Adequada foi criada por meio
da Resolução nº 11, de 3 de dezembro 2016. Ou seja, Essa Comissão Especial, passa a ter caráter
permanente, garantindo a continuidade das ações e fortalecendo a participação e
100

Resolução n° 11 de 3 de dezembro de 2015.
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responsabilização das instituições representadas. O Ministério da Saúde se faz representar por
dois técnicos (titular e suplente) da CGAN.
A atuação nessa Comissão inclui reuniões ordinárias (normalmente bimestrais),
reuniões extraordinárias e missões às comunidades afetadas pelas violações ao DHAA e, no
sentido de buscar a resolução de suas questões, são trabalhados compromissos de atores
envolvidos nas três esferas de governo.
Em 2017, discussões e iniciativas intersetoriais, no âmbito dessa Comissão, trataram do
Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável (DHAA) no sistema prisional brasileiro.
Nessas interlocuções, buscou-se incorporar os princípios do DHAA e as recomendações do Guia
Alimentar para a População Brasileira e do Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos
como fundamentos para a garantia da alimentação a alimentação nesses espaços. Nesse ano,
como produto dos trabalhos da Comissão, foram publicadas duas Resoluções que tratam desse
assunto:




Resolução nº 03, de 05 de Outubro de 2017101, que dispõe sobre a prestação de serviços
de alimentação e nutrição às pessoas privadas de liberdade e aos trabalhadores no
sistema prisional;
Resolução nº 09, de 06 de Dezembro de 2017102, que dispõe sobre o Direito Humano à
Alimentação Adequada de Mulheres e Adolescentes em Privação de Liberdade, em
especial gestantes, lactantes e mulheres com filhos e filhas. Esses produtos atendem à
Recomendação nº 004/2017, de 16 de agosto de 2017, do Consea.

Em 2018, destaca-se o preparo e a realização de uma missão à Penitenciária Feminina
do Distrito Federal (PEDF), aprovada na 33ª Reunião Ordinária do CNDH, em 03 de dezembro de
2017, local que já havia recebido missão do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura, para averiguação da aplicação da resolução 09, e observação de violações do DHAA das
mulheres custodiadas.
A visita, realizada em 1º de março de 2018, teve por finalidade observar in loco a
situação das custodiadas no que se refere ao direito humano à alimentação adequada, com
especial atenção às peculiaridades dos cuidados reservados às gestantes, lactantes e seus filhos
e filhas. O objetivo foi identificar as condições gerais de produção, distribuição e consumo dos
alimentos e da água potável ofertados, bem como verificar se o direito humano à alimentação
adequada desse público e de seus filhos e filhas, em suas diferentes dimensões, estava sendo
assegurado. Apesar de a missão possuir uma temática específica, relatou-se também as
violações de direitos humanos em outros âmbitos, tanto por uma leitura mais ampliada do
significado do direito humano à alimentação adequada, quanto refletindo o papel do próprio
Colegiado de promoção e defesa dos direitos humanos. Participaram da missão a Presidenta do
CNDH e representante da DPU na Comissão; representantes do Ministério dos Direitos Humanos
e da Saúde (CGAN/Maria de Fátima Carvalho); representantes da FIAN Brasil; técnicas do
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; Renata Studart e da Secretaria
Executiva do Conselho Nacional dos Direitos Humanos.
Frente à situação encontrada, a CPDHAA preparou um relatório103, denominado
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http://www.lex.com.br/legis_27526359_Resolucao_n_3_de_5_de_outubro_de_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27623535_Resolucao_n_9_de_6_de_dezembro_dE_2017.aspx
103 Esse relatório pode ser consultado em http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacaosocial/conselho-nacional-de-direitos-humanos-cndh/RelatrioPFDF_FINAL_APROVADO.pdf
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Relatório da missão à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, Da Comissão Permanente
Direito Humano à Alimentação Adequada, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, para
cumprimento da resolução nº 9/2017 - direito humano à alimentação adequada de mulheres e
adolescentes em privação de liberdade, em especial gestantes, lactantes, com filhos e filhas, em
março de 2018, com encaminhamentos e recomendações a diferentes setores governamentais,
em âmbito federal e do Distrito Federal, aprovado no Plenário do CNDH.

19. COLEGIADOS INTERSETORIAIS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
A CGAN, por ter responsabilidades relacionadas a duas políticas de caráter
iminentemente intersetoriais – a PNAN e a PNSN – participa de diferentes colegiados
intersetoriais como apontado no Capítulo 1.
Dois desses colegiados têm a incumbência de garantir o diálogo e a convergência de
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diferentes sistemas, setores e políticas setoriais para alcance de objetivos que visem à SAN e a
um sistemas de produção alimentar sustentável e que promova a saúde da população e do meio
ambiente. São eles, a Comissão Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan)
e a Comissão Intersetorial de Agroecologia e Produtos Orgânicos (Ciapo), respectivamente
coordenados pelo MDS e pela SEAD (ex Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA).
A CGAN participa ativamente desses fóruns de articulação intersetorial, que serão
tratados neste capítulo:

19.1 Comissão Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
(Caisan)
O Ministério da Saúde possui assento na Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional, a qual, atualmente, congrega catorze ministérios, cinco Secretarias e a
Casa Civil. De acordo com o Decreto nº 6273/2007, a Caisan tem como competências: elaborar,
a partir das diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA), a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando as suas diretrizes
e os instrumentos para sua execução, e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
indicando metas, fontes de recursos e instrumentos de acompanhamento, monitoramento e
avaliação de sua execução; coordenar a execução da Política e do Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional, mediante interlocução permanente entre o CONSEA e os órgãos de
execução e acompanhamento das propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual; monitorar e avaliar, de forma integrada, a destinação e
aplicação de recursos em ações e programas de interesse da segurança alimentar e nutricional
no plano plurianual e nos orçamentos anuais; monitorar e avaliar os resultados e impactos da
Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; articular e estimular a
integração das políticas e dos planos de suas congêneres estaduais e do Distrito Federal;
assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das recomendações do CONSEA
pelos órgãos de governo, apresentando relatórios periódicos; definir, ouvido o CONSEA, os
critérios e procedimentos de participação no Sisan; e elaborar e aprovar o seu regimento
interno.
O funcionamento da Caisan ocorre, principalmente, por meio da realização de reuniões
bimensais do pleno executivo, composto por representantes de todos os órgãos, e pelas
reuniões dos Comitês Técnicos (CT). Além do pleno executivo, a CGAN participa de quatro CT,
descritos abaixo:

Comitê Técnico 9 – Monitoramento do Plansan
O CT 9 possui como atribuições definir instrumentos e metodologia para monitorar,
avaliar e divulgar a implementação dos objetivos e das metas pactuadas no Plansan; efetuar
levantamento e caracterização de informações dos sistemas de monitoramento e avaliação já
existentes, que contemplam as ações do Plansan; sistematizar e utilizar informações e
indicadores disponibilizados nos sistemas de informação; e definir estratégias de divulgação do
monitoramento do Plansan à sociedade, ao CONSEA e aos órgãos de governo.
De 2015 a 2018, as principais atividades do CT foram o monitoramento do Plansan 20112014; o planejamento e organização da construção do Plansan 2016-2019 até sua publicação,
ocorrida em 2015, e posterior revisão, em 2018; a elaboração de documento de balanço das
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ações de governo para a V CNSAN e para a V CNSAN +2; e definição de indicadores em SAN.
O Plansan 2016-2019 conta com 14 metas e nove ações relacionadas à cinco desafios
em que a CGAN/Ministério da Saúde atua como responsável ou é parceira em sua execução
(Quadro 22).
Quadro 22 – Compromissos da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição no Plansan
2016-2019
Desafio - PROMOVER O ACESSO UNIVERSAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL,
COM PRIORIDADE PARA AS FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
Transferência de Renda
Ações relacionadas:
- Elaborar procedimentos que orientem os estados e municípios para a redução do número de
famílias do PBF não acompanhadas na saúde, utilizando, para análise, os registros dos
acompanhamentos individualizados – MS como órgão parceiro
- Acompanhar na Atenção Básica pelo menos 73% de famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família com as condicionalidades de saúde no Brasil e adotar estratégia para expansão da cobertura
de acompanhamento nas grandes cidades – MS como responsável
Desafio - COMBATER A INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PROMOVER A
INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL EM GRUPOS POPULACIONAIS ESPECÍFICOS, COM
ÊNFASE EM POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E OUTROS GRUPOS SOCIAIS
VULNERÁVEIS NO MEIO RURAL
Insegurança Alimentar e Nutricional
Metas
- Reduzir 25% do déficit de peso para idade de crianças indígenas menores de 5 anos
acompanhadas nas condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família, por meio de ações
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan),
priorizando práticas de produção e alimentação que se relacionam com a sociobiodiversidade –
MS/CGAN como órgão parceiro
- Identificar os grupos e territórios mais vulneráveis em SAN, por meio do Mapeamento de
Insegurança Alimentar e Nutricional, com o objetivo de subsidiar ações coordenadas e federativas de
SAN – MS/CGAN como órgão parceiro
- Registro, por meio das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF), dados
nutricionais de pelo menos 80% de crianças indígenas e quilombolas menores de 7 anos beneficiárias
do PBF – MS/CGAN como responsável
Ações relacionadas:
- Articular, por meio da Caisan os sistemas de informação relacionadas a SAN e Soberania
Alimentar existentes (Sisvan e Siasi) – MS/CGAN responsável
Desafio - PROMOVER E PROTEGER A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL DA
POPULAÇÃO BRASILEIRA, COM ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E MEDIDAS
REGULATÓRIAS
Promoção da Alimentação Saudável
Metas
- Reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial de 20,8% para 14% ou menos da
população, por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (Caisan). – MS/CGAN como órgão parceiro
- Ampliar no mínimo de 36,5% para 43% o percentual de adultos que consomem frutas e
hortaliças regularmente, por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan). – MS/CGAN como órgão parceiro
- Implementação das recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira e do Guia
Alimentar para crianças menores de dois anos, reforçando o consumo de alimentos regionais e as
práticas produtivas sustentáveis que respeitem a biodiversidade. – MS/CGAN como responsável
- Implantação da Estratégia Nacional de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação
Complementar no Sistema Único de Saúde em mais 2.000 unidades básicas de saúde. – MS/CGAN como
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responsável
Ações Relacionadas
- Inserção da promoção da alimentação adequada e saudável nas ações e estratégias
realizadas pelas redes de saúde, educação e assistência social. – MS/CGAN como responsável
- Garantir a realização dos inquéritos nacionais com regularidade para monitorar o estado
nutricional, a amamentação, a alimentação e os desfechos em saúde como PNDS, Vigitel, POF, PENSE
e inquérito por telefone de práticas alimentares em crianças menores de dois anos. – MS/CGAN como
responsável
Promoção da Alimentação Saudável no Ambiente Escolar
Metas
- Aumentar de 18 para 20,7 milhões o número de educandos cobertos pelo Programa Saúde
na Escola (PSE). – MS/CGAN como responsável
Ações relacionadas
- Divulgação e implementação de materiais de apoio e qualificação das ações de Promoção da
Alimentação Adequada e Saudável no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE) . – MS/CGAN como
responsável
- Incentivo às ações de promoção da alimentação adequada e saudável nas escolas públicas e
particulares, com ênfase na promoção de cantinas escolares saudáveis. – MS/CGAN como responsável
Ações Regulatórias
Metas
- Pactuação e monitoramento das metas de redução de sódio em alimentos processados no
Brasil. – MS/CGAN como responsável
- Firmar pacto para redução do açúcar em produtos das categorias prioritárias, construído a
partir de discussão ampla com sociedade. – MS/CGAN como responsável
Ações relacionadas
- Regulamentação da comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de
alimentos e bebidas processados e ultraprocessados em equipamentos das redes de educação e saúde,
públicos e privados, equipamentos de assistência social e órgãos públicos. – MS/CGAN como
responsável
Desafio - CONTROLAR E PREVENIR OS AGRAVOS DECORRENTES DA MÁ ALIMENTAÇÃO
Metas
- Deter o crescimento da obesidade na população adulta, por meio de ações articuladas no
âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) – MS/CGAN como
órgão parceiro
- Suplementar 330 mil crianças de 6 a 48 meses de idade com sachês de vitaminas e minerais,
por meio da Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó – NutriSUS,
nas creches participantes do Programa Saúde na Escola, anualmente. – MS/CGAN como responsável
- Reduzir em 50% o número de casos novos de beribéri notificados, por meio de ações
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan). –
MS/CGAN como órgão parceiro ok
Ações Relacionadas
- Publicar documentos com orientações para o enfrentamento das carências nutricionais,
valorizando receitas e produtos regionais e qualificar os profissionais da atenção básica para
abordagem alimentar na prevenção e controle desses agravos valorizando os pequenos produtores. –
MS/CGAN como responsável
- Estabelecer protocolos de atenção à saúde para crianças e adolescentes com excesso de
peso. – MS/CGAN como responsável
- Organização do cuidado na rede de atenção à saúde voltado aos pessoas com necessidades
alimentares especiais, por meio da elaboração de marcos normativos e instrumentos técnicos
específicos que abordem a terapia nutricional. – MS/CGAN como responsável
Desafio - APOIO ÀS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA SOBERANIA, SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL, DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E DE SISTEMAS ALIMENTARES
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DEMOCRÁTICOS, SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS EM ÂMBITO INTERNACIONAL, POR MEIO DO
DIÁLOGO E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Governança Global
Metas
- Atuação na implementação do Plano de Ação da 2ª Conferência Internacional de Nutrição
(ICN2), com ênfase na formulação e implementação da Década Internacional da Nutrição, com vistas
ao reconhecimento internacional e ao enfrentamento concertado das múltiplas causas e
consequências da má nutrição. – MS/CGAN como órgão parceiro

Em 2018, tendo como base as orientações resultantes do Encontro V CNSAN +2, o CT
organizou a revisão do Plano, em que algumas metas e ações foram analisadas e incorporadas.
A metodologia para análise de incorporação e mais informações estão disponíveis no Plansan
2016-2019 Revisado. Assim, as principais alterações nas metas da CGAN foram:
o

o

o

A meta “Reduzir em 50% o número de casos novos de beribéri notificados, por
meio de ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (Caisan)”passou do Desafio 5 para o 2 e a
responsabilidade passou a ser da CGAN, agenda tendo a Caisan como parceira,
visto que a CGAN é responsável por articular ações relacionadas à agenda.
A meta “Inserção da promoção da alimentação adequada e saudável nas ações
e estratégias realizadas pelas redes de saúde, educação e assistência social”,
tendo em vista seu caráter intersetorial, passou a ter a Caisan como
responsável.
Foi incluída a nova meta “Investir na qualificação dos profissionais da atenção
básica quanto à prevenção e ao controle dos agravos nutricionais”, sugerida no
Encontro, ao desafio Controlar e Prevenir os Agravos Decorrentes da Má
Alimentação.

Dentre as demais metas sugeridas no Encontro relacionadas à CGAN, “Promover a
adoção de medidas regulatórias, em âmbito federal, estadual e municipal, de acordo com suas
competências, de produção, comercialização, oferta e publicidade de produtos alimentícios
ultraprocessados para garantia de ambientes alimentares saudáveis” e “Fortalecer as culturas
alimentares pelo estímulo ao consumo de alimentos regionais, respeitando as especificidades
dos povos tradicionais” já possuíam seu conteúdo contemplado no Plano; e “Proibição de
produtos ultraprocessados em cantinas e adjacências das unidades escolares”, apesar de não
estar no Plansan, já há propostas em tramitação sobre o assunto.

Comitê Técnico 10 - Povos e Comunidades Tradicionais
Em 21 de fevereiro de 2018, o Comitê Técnico da Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (Caisan) nº 10, foi reinstituído.104 Esse Comitê tem o objetivo de
coordenar a atuação da Caisan na articulação e monitoramento das ações de combate à
insegurança alimentar e nutricional em povos e comunidades tradicionais, com foco em
indígenas, quilombolas e extrativistas, em alinhamento com as metas propostas no II Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan 2016-2019).
Ao longo de 2015 não houve reunião do CT PCT, sendo que a última reunião havia
ocorrido em novembro de 2014. Ao longo do período, foram realizadas sete reuniões ordinárias
104
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do Comitê.
A reunião ocorrida em 01 de novembro de 2016 (7ª Reunião Ordinária), deu início às
pautas do Comitê. Entre os assuntos tratados foi realizado o relato da visita da comitiva
organizada pelo Consea aos povos indígenas do Cone Sul do Mato Grosso do Sul e as
confirmações dos órgãos de seus representantes (titular e suplente) no Comitê.
Entre os temas mais relevantes tratados ao longo do quadriênio, destaca-se:







Apresentação das metas e dos principais resultados e lacunas do desafio 2 do II Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN 2016-19) – “Combater a
insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão produtiva rural em grupos
populacionais específicos, com ênfase em povos e comunidades tradicionais e outros
grupos sociais vulneráveis no meio rural”;
Apresentação da proposta da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
– ANATER de novos editais para PCTs e as ações de acesso à água (cisternas) para os
povos indígenas Guarani Kaiowá.
Atualização do MAPAINSAN e indicadores nutricionais dos indígenas, quilombolas e
extrativistas;
A situação da Beribéri entre os povos indígenas, pela CGAN/MS.

Comitê Técnico 11 – Prevenção e Controle da Obesidade
O Comitê Técnico nº 11 (CT 11) - comitê intersetorial para discutir ações de Prevenção
e Controle da Obesidade - foi instituído em 2011, no âmbito da Câmara Interministerial de
Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN). Além dos ministérios da Câmara, fazem parte do
Comitê, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e a Organização
Pan Americana de Saúde/Organização Mundial de Saúde.
A Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: recomendações para
estados e municípios105 é uma das ações resultantes do esforço articulado e intersetorial deste
Comitê e reúne diversas ações do governo federal que contribuem para a redução da obesidade
no país.
A seguir apresenta-se uma síntese da agenda de discussões temáticas ocorridas ao longo
do quadriênio:

2015





Construção do Plano de Trabalho 2015 do CT 11 para implementação de ações da
Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade.
Portaria Normativa que dispõe sobre diretrizes de promoção da alimentação adequada
e saudável nos ambientes de trabalho
Evento de obesidade, proposto pelo Brasil, no Nutrition for Growth, durante as
Olimpíadas de 2016.
Apresentação da proposta de Guia para a elaboração de refeições saudáveis em eventos
(CGAN/MS)

105 http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/estrategiaobesiddade.pdf
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Construção de propostas Assembleia Mundial de Saúde e Agenda Internacional.
Guia para a elaboração de refeições saudáveis em eventos, proposto pelo MS;
Reflexão sobre a interface do CT de Obesidade e a Força Tarefa para avançar na
regulação da publicidade de alimentos, rotulagem e ambientes.
Elaboração da Nota Técnica (NT) sobre taxação de alimentos, para diálogo com o
Ministério da Fazenda.
Balanço do CT Obesidade 2015: participação do CT e apresentação da Estratégia em
eventos nacionais e internacionais (CSA, Global on Nutrition-Sensitive Social Protection
- Rússia (FAO), evento paralelo dos BRICS na reunião da Assembleia Mundial da Saúde);
Discussão de Plano de Trabalho 2016.
2016







Taxação de bebidas açucaradas
Taxação de alimentos não saudáveis.
Década de Ação sobre Nutrição (2016-2025)
Portaria Normativa “Esplanada Saudável”
Apresentação do Programa de Obesidade Infantil Crescer Saudável (MS)
2017














Apresentação primeiros resultados do Balanço da Estratégia Intersetorial de Prevenção
e Controle da Obesidade (Consultoria Projeto FAO)
Posicionamento da Caisan para PLs de interesse:
o PL 1755/2007 que propõe a proibição da venda de refrigerantes em escolas da
educação básica, públicas e privadas;
o 1755/07- Proibição da venda de refrigerantes na escola;
o PL 2389/11 - Institui diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas
escolas de educação infantil;
o PL 2640/15 - vedar o apelo ao consumo nos estabelecimentos públicos e
privados da educação básica;
o PL 4910/16 - Dispõe sobre a propaganda de bebidas açucaradas;
o PL dos agrotóxicos;
o PLS 430/16 - Cide_Refrigerante;
o PL 1637/2007 e PL 5921/2001, ambos relacionados à propaganda e publicidade
dirigida ao público infantil.);
Posicionamento da Caisan para Rotulagem Frontal;
Posicionamento Caisan Taxação de bebidas açucaradas;
Década de Ação para Nutrição (2016-2019);
Eventos paralelos CSA (FAO) 2017;
Apresentação Experiência Chile sobre Rotulagem Frontal
Estudos sobre rotulagem no Brasil - Rossana Proença
Alimentos ultraprocessados: as bases científicas e relação com obesidade – Renata Levy
(NUPENS - Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde)
Proposta de fortalecimento da Rede Profissional de EAN (MDSA);
Portaria Normativa nº 7/2016 (MPOG);
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Monitoramento da Estratégia de Obesidade;
Plano de redução do açúcar em alimentos industrializados;
Definição de temas estratégicos para o Plano de Trabalho 2017;
2018
















Agenda estratégica do CT 11 para 2018.
Apresentação do monitoramento das ações previstas na Estratégia Intersetorial de
Prevenção e Controle da Obesidade pelos órgãos federais e proposta de publicação de
balanço (CGEAN/ MDS)
Reunião do CT com Boyd Swinburn da Rede INFORMAS, pesquisador e especialista nos
temas de excesso de peso e de obesidade.
Compartilhamento do conjunto de estratégias do governo brasileiro voltadas à política
de prevenção e de controle do excesso de peso e da obesidade e ações relacionadas à
agenda de ambientes alimentares saudáveis
Apresentação MapaSAN 2018- MDSA
Apresentação “Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório sobre Rotulagem
Nutricional” – Rodrigo Vargas, Anvisa
Apresentação Aplicativo PROHORT CEASA – Arthur/ Ceasa
Interface SUAS e SISAN e a EAN nesse contexto – (CGEAN/ MDS):
o Diagnóstico preliminar da relação SISAN e SUAS nos estados, com foco em EAN;
o Proposta de conteúdo para atualização dos Cadernos de EAN para os serviços
socioassistenciais;
o Proposta de processo formativo de profissionais e gestores das redes
socioassitenciais.
Tomada Pública de Subsídios Anvisa n º 01/2018: visão geral das contribuições recebidas
e da participação social – Rodrigo Vargas (Anvisa)
Apresentação do processo de Revisão do Guia para Crianças Menores de 2 anos (MS)
Balanço do CT 11 de 2014 - 2018

Comitê Técnico 14 - Perdas e Desperdícios de Alimentos
A Resolução No - 3, de 13 de março de 2017, instituiu o Comitê Técnico - CT 14 no âmbito da
Caisan, com vigência de 6 meses, com os objetivos de:




Elaborar uma estratégia de atuação do governo e da sociedade civil na temática da
perda e desperdício de alimentos;
Propor um alinhamento estratégico de ações na temática de perdas e desperdício de
alimentos;
Delinear diretrizes para a elaboração de um diagnóstico de perdas e desperdício de
alimentos no Brasil.

A criação do CT PDA veio ao encontro da recomendação do Painel de Especialistas da FAO
(HLPE na sigla em inglês) para que os países promovam um processo inclusivo para determinar
pontos críticos, causas das perdas e desperdício em diferentes níveis, possíveis soluções e os
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graus de intervenção, determinando um plano de ação que inclua os diferentes atores. Com
base nos trabalhos desenvolvidos pelo CT PDA, a CAISAN aprovou em 22 de novembro de 2017
a Estratégia Intersetorial para a Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos no Brasil106.
Reuniões do CT PDA:






20 de abril de 2017 e 1º de junho de 2017: painéis de debate sobre PDA, a fim levantar
subsídios para a construção de diagnóstico e de estratégia de atuação na temática,
enfatizando diferentes abordagens e temas por meio de painelistas/expositores com
atuação em diferentes setores públicos e privados.
27 de julho de 2017: a pauta da terceira reunião do CT PDA foi o debate sobre as
matérias legislativas que tratam de PDA, e que tramitavam no Congresso Nacional, e a
Rotulagem e Perdas e Desperdício de Alimentos no Brasil (Anvisa)
24 de agosto de 2017: durante a quarta e última reunião do Comitê foi apresentada a
sistematização das contribuições enviadas ao documento preliminar da Estratégia,
aprovado posteriormente pela Caisan.

Para a efetividade da Estratégia, o CT PDA propôs um modelo de gestão intersetorial, por
meio da instituição de um Comitê Gestor no âmbito da Caisan. A partir de então, a
implementação dessa Estratégia passa a ser articulada no âmbito de um Comitê Gestor da
Caisan, tendo por finalidade apoiar e acompanhar as ações necessárias à operacionalização de
programas ou planos intersetoriais relativos à Política Nacional de SAN e promover mecanismos
de coordenação e convergência das ações propostas para a Estratégia.
A primeira I Reunião do Comitê Gestor de Perdas e Desperdício de Alimentos no Brasil (CG
PDA), ocorreu em 09 de agosto de 2018, quando foi formalmente instituído o Comitê. Nessa
ocasião, além da apresentação dos eixos da Estratégia para a Redução das Perdas e Desperdício
de Alimentos no Brasil, forma estabelecidas as prioridades a serem trabalhadas pelo CG PDA a
partir de 2018.

19.2 Comissão Intersetorial de Agroecologi a e Produtos Orgânicos (Ciapo)
Em agosto de 2012, a Presidenta Dilma Rousseff instituiu a Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica – Pnapo, por meio do Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de
2012, firmando o compromisso do governo federal em “integrar, articular e adequar políticas,
programas e ações indutores da transição agroecológica, da produção orgânica e de base
agroecológica, como contribuição para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da
população, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de
alimentos saudáveis.”
O Ministério da Saúde integra a Ciapo, juntamente com outros ministérios, e também a
Comissão Nacional de Agroecologia e Produtos Orgânicos- Cnapo (composta por quatorze
106
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representantes da sociedade civil e quatorze representantes de órgãos do Governo Federal): o
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde - DSAST/SVS, como
representante titular, e a CGAN/SAS, como suplente. Àquela Comissão coube a tarefa de
elaborar o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - Planapo, para viabilizar a
implementação da Pnapo.
Informações adicionais sobre a atuação o Ministério da Saúde nesses colegiados podem
ser obtidas no capítulo 8, seção 8.8.

20. MACRO DESAFIOS DA AGENDA DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA O
PERÍODO DE 2019-2023
Coordenação CGAN (agenda institucional)
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Pautar como prioridade para o DAB, SAS e MS a proposta de estratégia/programa de
atenção às pessoas doenças crônicas não transmissíveis e conseguir recursos
necessários para sua implantação

Promoção, Academia da Saúde e PSE



Retomar o Comitê da Política nacional de Promoção da Saúde - PNPS e o monitoramento
do Plano de Prevenção das DCNT
Realizar Educação Permanente das equipes de AB em promoção da saúde e das SMS em
gestão do Academia e PSE, com ampla cobertura

Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade


Em relação à PAAS:
o Implantar uma estratégia de comunicação efetiva para divulgação das
mensagens dos guias alimentares à população;



Em relação à agenda regulatória:
o Ampliar a rede de apoiadores da agenda incluindo parlamentares, juristas e
outros atores-chave para avanço na regulação e controle de ambientes
alimentares saudáveis (Ministério Público, congressos e entidades dos
profissionais de saúde, universidades, Procons etc...),
o Publicar edital de pesquisa, avaliação de impacto da agenda regulatória e de
economia em saúde relacionado à alimentação.



Em relação à atenção aos casos de DCNT, em especial a obesidade:
o Dar seguimento as estratégias de Educação Permanente para prevenção e
controle da obesidade, em especial a obesidade infantil;
o Expandir e consolidar as LCSO e o acesso à cirurgia bariátrica no SUS;
o Qualificar profissionais por meio de tele assistência e aplicativos sobre
autocuidado em relação às DCNT;
o Apoiar a produção de evidências custo efetivas de medidas para prevenção e
enfrentamento de obesidade e outras doenças crônicas;
o Fortalecer as relações institucionais para avanço nas agendas prevenção e
enfrentamento de obesidade e outras DCNT.

Gestão da PNAN





Atender 100% dos municípios com FAN e VAN;
Realizar uma ampla estratégia de apoio institucional aos estados e municípios: curso de
lideranças em Nutrição, expansão RedeNutri, oficinas com municípios, mostras,
cooperação horizontal, atas de registro de preços para equipamentos VAN e fórmulas,
entre outros
Implantar estratégia de fortalecimento da formação em políticas públicas de nutrição e
promoção da saúde nos cursos de graduação em saúde
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Programas estratégicos



Expandir o NutriSUS para todas as áreas prioritárias, tornando-o a única estratégia de
suplementação de micronutrientes e vitaminas;
Realizar ampla estratégia de Educação Permanente das equipes de AB na prevenção e
controle das carências nutricionais para implantação efetiva do NutriSUS.

VAN



Avançar nas análises de custos das DCNT e impacto econômico das medidas de
prevenção;
Implantar estratégia de mobilização para uso dos dados do Sisvan pelas equipes de
saúde e SMS.

Agenda Internacional



Ampliar rol de países em cooperação com o Brasil;
Manter/firmar parceria com recursos financeiros com Opas, Unesco, FAO, PMA e
Unicef.

Anexo A

Planos nacionais com metas, ações ou iniciativas sob gestão da CGAN
1. METAS DO PLANO PLURIANUAL 2016-2019
PROGRAMA: 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)


Objetivo 0713: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em
tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das
necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada,
ambulatorial e hospitalar.
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META:
026P - Aumentar para 20 milhões o número de educandos cobertos pelo Programa Saúde na
Escola


Objetivo 1120: Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de
saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha,
Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

INICIATIVA:
05SB - Implantar linhas de cuidado de sobrepeso e obesidade em 70% dos estados e Distrito
Federal


Objetivo 1126: Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança,
adolescente, jovem adulto e idoso), considerando as questões de gênero e situações de
vulnerabilidade, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde
locorregionais.

META:
04H7 - Suplementar 330 mil crianças de 6 a 48 meses de idade com sachês de vitaminas e
minerais, por meio da Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em
pó – NutriSUS, nas creches participantes do Programa Saúde na Escola, anualmente.
INICIATIVA:
05QU - Implantar a Estratégia Nacional de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação
Complementar no Sistema Único de Saúde em 2.000 unidades básicas de saúde.
Objetivo 0714: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de
vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis,
acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do
envelhecimento saudável.
META:
04SD - Custear 3.500 polos do Programa Academia da Saúde
INICIATIVAS:
05SF - Pactuar e monitorar as metas de redução de sódio em alimentos processados no Brasil.
05SG - Estabelecer pacto para redução de açúcar em produtos das categorias prioritárias
PROGRAMA: 2019 - Inclusão social, por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e da
articulação de políticas sociais


Objetivo 0374: Reforçar e qualificar o acesso com equidade das famílias PBF aos direitos
(condicionalidades) sociais básicos, por meio da articulação com políticas sociais,
prioritariamente das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

META:
00SW - Acompanhar, na Atenção Básica, pelo menos 73% de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família com as condicionalidades de saúde.
INICIATIVA:
05UF - Elaboração dos procedimentos que orientem os estados e municípios para a redução do
número de famílias do PBF não acompanhadas na saúde.
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PROGRAMA: 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional


Objetivo 0615: Combater a insegurança alimentar e nutricional que persiste em grupos
populacionais específicos, com ênfase em povos e comunidades tradicionais.

INICIATIVAS
05N2 - Acompanhar na Atenção Básica pelo menos 73% de famílias indígenas e quilombolas
beneficiárias do Programa Bolsa Família por meio das condicionalidades de saúde. (MS)
05N3 - Registrar, por meio das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF),
dados nutricionais de pelo menos 80% de crianças indígenas e quilombolas menores de 7 anos
beneficiárias do PBF. (MS)


Objetivo 1109: Promover o consumo de alimentos adequados e saudáveis e controlar e
prevenir as doenças decorrentes da má alimentação.

METAS:
04DY - Reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial de 20,8% para 14% da
população, por meio de ações articuladas no âmbito da Caisan. (MS/Caisan)
04DZ - Ampliar de 36,5% para 43% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças
regularmente, por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (MS/Caisan)
04E0 - Deter o crescimento da obesidade na população adulta, por meio de ações articuladas no
âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (MS/Caisan)
04E1 - Reduzir em 50% o número de casos novos de beribéri notificados, por meio de ações
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
(MS/Caisan)
INICIATIVAS:
05JV - Implementar as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira,
reforçando o consumo de alimentos regionais e as práticas produtivas sustentáveis que
respeitem a biodiversidade. (MS)
05K0 - Regulamentação da comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de
alimentos e bebidas processados e ultraprocessados em equipamentos das redes de educação
e saúde, públicos e privados, equipamentos de assistência social e órgãos públicos.
(MDS/MS/FNDE)

2. METAS DO PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2016-2019


Objetivo 01. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado,
com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde,
aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar

Metas:
- Acompanhar na Atenção Básica pelo menos 73% de famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família com as condicionalidades de saúde
- Aumentar de 18 para 20,7 milhões o número de educandos cobertos pelo Programa Saúde na
Escola (PSE).
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Objetivo 03. Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança,
adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação
sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na
atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

Meta: Suplementar 330 mil crianças de 6 a 48 meses de idade com sachês de vitaminas e
minerais, por meio da Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em
pó – NutriSUS, nas creches participantes do Programa Saúde na Escola, anualmente.


Objetivo 04. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os
determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco
na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no
controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Metas:








Custear 3.500 polos do Programa Academia da Saúde.
Reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial de 20,8% para 14% da
população, por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan)
Ampliar de 36,5% para 43% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças
regularmente, por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan)
Deter o crescimento da obesidade na população adulta, por meio de ações articuladas
no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan)
Reduzir em 50% o número de casos novos de beribéri notificados, por meio de ações
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
(Caisan).

Objetivo 05. Promover a atenção à saúde dos povos indígenas, aprimorando as ações de
atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os
saberes tradicionais, e articulando com os demais gestores do SUS para prover ações
complementares e especializadas, com controle social.
Meta: Ampliar de 68% em 2014 para 90% as crianças indígenas menores de 5 anos
acompanhadas pela vigilância alimentar e nutricional
3. METAS DO PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) NO BRASIL 2011-2022
Eixo I - Vigilância, Informação, Avaliação e Monitoramento
• Estratégia 1: Realizar pesquisas/inquéritos populacionais sobre incidência,
prevalência, morbimortalidade e fatores de risco e proteção para DCNT.
o Ação 3 - Realizar a Pesquisa Nacional de Saúde – 2013: Em parceria com
o IBGE, pesquisar sobre temas como acesso aos serviços e sua utilização;
morbidade; fatores de risco e proteção de doenças crônicas; saúde dos
idosos, das mulheres e das crianças, bem como fazer medições
antropométricas e de pressão arterial e coleta de material biológico.
Eixo 2 -Promoção da Saúde
●

Estratégia 1: Garantir o comprometimento dos Ministérios e das Secretarias
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relacionados às ações de promoção da saúde e prevenção de DCNT

●

●

o

Ação 5: Desenvolver, em articulação com o Ministério da Educação
(MEC), ações do componente de promoção da saúde do Programa
Saúde na Escola, voltadas para alimentação saudável, práticas corporais,
esportivas e atividade física, prevenção de álcool, drogas e tabaco.

o

Ação 6: Articular as ações de promoção da alimentação e modos de vida
saudáveis direcionadas às famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família, no acompanhamento das condicionalidades das famílias.

o

Ação 14: Promover o aumento do consumo do pescado por meio da
ampliação da oferta no mercado institucional e de ações de divulgação
da qualidade do alimento como fonte de proteína de alta qualidade e,
especialmente, garantir o fornecimento de alimentos saudáveis
(pescados e algas) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), por meio do ordenamento e fomento da aquicultura.

Estratégia 3: Estabelecer acordo com setor produtivo e parceria com a
sociedade civil para a prevenção de DCNT e a promoção da saúde, respeitando
o artigo 5.3 da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Decreto nº
5.658/2006) e suas diretrizes
o

Ação 1: Estabelecer acordos com a indústria e definir metas para
reformulação de alimentos processados, tais como a redução do teor de
sódio, gorduras e açúcares.

o

Ação 2: Implementar ações de promoção da saúde no ambiente de
trabalho no setor produtivo, por meio de realização de parcerias para
construção de ambientes saudáveis

o

Ação 3: Divulgar e monitorar os acordos e parcerias com o setor privado
e a sociedade civil para alcançar as metas nacionais propostas de
redução de sal, gordura trans, açúcar e outros.

o

Ação 4: Estabelecer acordos com o setor produtivo para implantação de
programas de atividade física como Academia da Saúde e outros.

o

Ação 5: Fortalecer os programas de alimentação saudável no ambiente
de trabalho.

Estratégia 5: Implantar ações de promoção de atividade física/
esporte/práticas corporais e modos de vida saudáveis para a população, em
parceria com o Ministério do Esporte (Programa Academia da Saúde, Vida
Saudável e outros)
o

Ação 1: Financiar a implantação e adequação de áreas físicas para o
Programa Academia da Saúde, com a devida previsão de utilização
desses espaços, inclusive com orientação profissional.

o

Ação 2: Financiar a manutenção do Programa Academia da Saúde.

o

Ação 3: Articular, com outros setores do governo, a implantação de
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programa de orientação a práticas corporais/atividade física em espaços
públicos de lazer existentes e a serem construídos.
o

Ação 4: Capacitar e aprimorar recursos humanos e logísticos para o
Programa Academia da Saúde.

o

Ação 5: Realizar campanha de comunicação e educação para a
promoção de saúde via práticas corporais/atividade física.

o

Ação 6: Incentivar ações de práticas integrativas no Programa Academia
da Saúde, Esporte e Lazer da Cidade, Praças da Juventude e Praças do
Esporte e da Cultura.

o

Ação 7: Criar estratégias de promoção de vida saudável, pelo estímulo à
atividade física/práticas corporais, lazer e modos de vida saudáveis
vinculadas à preparação da Copa do Mundo e das Olímpiadas.

● Estratégia 7: Ampliar e fortalecer as ações de alimentação saudável
o

Ação 1: Implementar os guias alimentares para fomentar, em todos os
ciclos da vida, escolhas saudáveis relacionadas à alimentação.

o

Ação 2: Apoiar a implementação dos parâmetros nutricionais do
Programa de Alimentação do Trabalhador, com foco na alimentação
saudável e na prevenção de DCNT no ambiente de trabalho.

o

Ação 4: Articular ações de capacitação e de educação permanente dos
profissionais de saúde, em especial na Atenção Básica em Saúde, com
foco na promoção da alimentação saudável.

o

Ação 6: Promover ações de educação alimentar e nutricional e de
ambiente alimentar saudável nas escolas, no contexto do Programa
Saúde na Escola.

o

Ação 7: Elaborar e implementar programas de educação alimentar e de
nutrição, articulando diferentes setores da sociedade.

o

Ação 8: Fortalecer a promoção da alimentação saudável na infância, por
meio da expansão das redes de promoção da alimentação saudável
voltadas às crianças menores de dois anos (Rede Amamenta Brasil e
Estratégia Nacional de Alimentação Complementar Saudável).

o

Ação 11: Estimular o consumo de alimentos saudáveis, como frutas,
legumes e verduras e outros.

o

Ação 14: Criar protocolo de ações de educação alimentar e nutricional
para as famílias beneficiárias dos programas socioassistenciais,
integrando redes e equipamentos públicos e instituições que compõem
o Sisvan.

● Estratégia 8: Ações de regulamentação para promoção da saúde.
o

Ação 4: Fortalecer a regulamentação da publicidade de alimentos
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destinados ao público infantil.

●

●

o

Ação 5: Fortalecer a regulamentação da publicidade de alimentos e
bebidas não alcoólicas.

o

Ação 6: Apoiar a inclusão de alertas sobre riscos à saúde, a qualquer tipo
de publicidade destinada à promoção de alimentos processados,
conforme regulamento específico.

o

Ação 8: Apoiar a regulamentação da publicidade de substâncias
químicas, incluir advertências sobre os riscos à saúde, controlar a
exposição e alcançar o banimento do amianto.

o

Ação 9: Fortalecer mecanismos intersetoriais de apoio a iniciativas de
regulação de publicidade de alimentos, que são alvo de ações judiciais.

Estratégia 10: Articular ações para prevenção e para o controle da obesidade
o

Ação 1: Fomentar a vigilância alimentar e nutricional por meio da
realização de pesquisas e/ou inquéritos populacionais sobre prevalência
de sobrepeso, obesidade e fatores associados.

o

Ação 2: Estimular o hábito de práticas corporais/atividade física no
cotidiano e ao longo do curso da vida.

o

Ação 3: Apoiar iniciativas intersetoriais para o aumento da oferta de
alimentos básicos e minimamente processados no contexto da
produção, abastecimento e consumo.

o

Ação 4: Apoiar iniciativas intersetoriais de comunicação social, educação
e advocacypara adoção de modos de vida saudáveis.

o

Ação 5: Apoiar iniciativas intersetoriais para a promoção de modos de
vida saudáveis nos territórios, considerando espaços urbanos (como
escola, ambiente de trabalho, equipamentos públicos de alimentação e
nutrição, atividade física e redes de saúde e socioassistencial) e espaços
rurais (como unidades de conservação e parques nacionais).

o

Ação 6: Estruturar e implementar modelos de atenção integral à saúde
do portador de excesso de peso/obesidade na rede de saúde, em
especial na Atenção Básica.

o

Ação 7: Fomentar iniciativas intersetoriais para a regulação e o controle
da qualidade e inocuidade de alimentos.

Estratégia 11: Fortalecer ações de promoção à saúde e prevenção do uso
prejudicial do álcool
o

Ação 5: Fortalecer, no Programa Saúde na Escola, ações educativas
voltadas para a prevenção e para a redução do uso de álcool.

Eixo 3 - Cuidado Integral
● Estratégia 1: Definir Linha de Cuidado do portador de DCNT com projeto
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terapêutico adequado, vinculação ao cuidador e à equipe de saúde, garantindo
a integralidade e a continuidade do acompanhamento
o

Ação 6: Estabelecer ações de prevenção primária para pessoas em risco
de desenvolver DCNT, com vistas à adoção de modos saudáveis de vida,
implementando iniciativas como: Academia da Saúde, alimentação
saudável, grupos operativos e outros, para suporte no desenvolvimento
de hábitos saudáveis de vida.

4. METAS DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2016-2019




















Deter o crescimento da obesidade na população adulta por meio de ações articuladas
no âmbito da câmara interministerial segurança alimentar e nutricional;
Implementação da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade
(Caisan);
Estabelecer protocolos de atenção à saúde para crianças e adolescentes com excesso
de peso (MS);
Reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial de 20,8% para 14% da
população, por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara Intersetorial de
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan);
Ampliar de 36,5% para 43% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças
regularmente, por meio de ações, articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan);
Implementação das recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira e do
Guia Alimentar para crianças menores de dois anos, reforçando o consumo de alimentos
regionais e as práticas produtivas sustentáveis que respeitem a biodiversidade;
Implantação da Estratégia Nacional de promoção do Aleitamento Materno e
Alimentação Complementar no Sistema Único de Saúde em mais 2.000 unidades básicas
de saúde;
Regulamentação da comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial
de alimentos e bebidas processados e ultraprocessados em equipamentos das redes de
educação e saúde, públicos e privados, equipamentos de assistência social e órgãos
públicos.(MDS/MS/FNDE)
Pactuação e monitoramento das metas de redução de sódio em alimentos processados
no Brasil;
Firmar pacto para redução do açúcar em produtos das categorias prioritárias, construído
a partir de discussão ampla com sociedade;
Articular, por meio da Caisan os sistemas de informação relacionadas a SAN e Soberania
Alimentar existentes (Sisvan e Siasi);
•Inserção da promoção da alimentação adequada e saudável nas ações e estratégias
realizadas pelas redes de saúde, educação e assistência social;
•Incentivo às ações de promoção da alimentação adequada e saudável nas escolas
públicas e particulares, com ênfase na promoção de cantinas escolares saudáveis;
Aumentar de 18 para 20,7 milhões o número de educandos cobertos pelo Programa
Saúde na Escola;
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Garantir a realização dos inquéritos nacionais com regularidade para monitorar o estado
nutricional, a amamentação, a alimentação e os desfechos em saúde como PNDS,
Vigitel, POF, PENSE e inquérito por telefone de práticas alimentares em crianças
menores de dois anos;
Reduzir em 50% o número de casos novos de beribéri notificados, por meio de ações
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
(Caisan);
Suplementar 330 mil crianças de 6 a 48 meses de idade com sachês de vitaminas e
minerais, por meio da Estratégia de fortificação da alimentação infantil com
micronutrientes em pó – NutriSUS, nas creches participantes do Programa Saúde na
Escola, anualmente;
Publicar documentos com orientações para o enfrentamento das carências nutricionais,
valorizando receitas e produtos regionais e qualificar os profissionais da atenção básica
para abordagem alimentar na prevenção e controle desses agravos, valorizando os
pequenos produtores;
Organização do cuidado na rede de atenção à saúde voltado aos pessoas com
necessidades alimentares especiais, por meio da elaboração de marcos normativos e
instrumentos técnicos específicos que abordem a terapia nutricional;
Atualizar a regulamentação da fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e
ácido fólico, considerando o impacto nos produtores da agricultura familiar, com o
intuito de aumentar a efetividade desta intervenção;
Atuação na implementação do Plano de Ação da 2ª Conferência Internacional de
Nutrição (ICN2), com ênfase na formulação e implementação da Década Internacional
da Nutrição, com vistas ao reconhecimento internacional e ao enfrentamento
concertado das múltiplas causas e consequências da má nutrição;
Acompanhar na Atenção Básica pelo menos 73% de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família com as condicionalidades de saúde no Brasil e adotar estratégia para
expansão da cobertura de acompanhamento nas grandes cidades;
Divulgação e implementação de materiais de apoio e qualificação das ações de
Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no âmbito do Programa Saúde na
Escola (PSE);
Registro, por meio das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (PBF),
dados nutricionais de pelo menos 80% de crianças indígenas e quilombolas menores de
7 anos beneficiárias do PBF;
Elaboração dos procedimentos que orientem os estados e municípios para a redução do
número de famílias do PBF não acompanhadas na saúde.

5. METAS DO PLANO NACIONAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA – Planapo
2016-2019
O Ministério da Saúde é responsável por quatro iniciativas do Planapo: três a cargo da
SVS e uma, da CGAN, qual seja:
Eixo 4 - Comercialização e Consumo
Objetivo 4 - Fortalecer a comercialização dos produtos orgânicos, de base agroecológica e da
sociobiodiversidade nos mercados locais, regionais, nacional, internacional e nas compras
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públicas e promover a ampliação do consumo de tais produtos.
Meta 20 - Promover a comercialização e o consumo de produtos orgânicos, de base
agroecológica e da sociobiodiversidade
Iniciativa 9 - Implementar as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, em
ações e estratégias de Educação Alimentar e Nutricional, intrasetorial, intersetorial e
transetorial, reforçando o consumo de alimentos regionais e as práticas produtivas sustentáveis
que respeitem a biodiversidade.

Anexo B

Produção acadêmica desenvolvida por estagiários e residentes, que
atuaram no DAB e na CGAN, entre 2015-2018.
2015



Reflexão Sobre as Ações de Promoção da Saúde Desenvolvidas no Programa Saúde na
Escola
Análise Histórica das Ações de Enfrentamento do Beribéri no País: potencialidades e os
desafios da Atenção Básica
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O Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde das Crianças Beneficiárias do
Programa Bolsa Família: Estamos Cumprindo os Compromissos Mínimos?
A Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó
(NutriSUS): Quais os Pontos a Serem Priorizados para Garantir uma Implementação Mais
Efetiva.
Estratégia E-SUS Atenção Básica: desvelando o fazer comunicar na gestão federal.
A Judicialização do Acesso à Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada no SUS: Um Olhar da
Coordenação Geral de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde
Programa Bolsa Família na Saúde: Uma Análise dos Resultados do 1º Ciclo da Avaliação
Externa do PMAQ-AB.
Pré-Natal e a Saúde das Mulheres: A Oferta de Ações e Serviços das Equipes de Atenção
Básica no Brasil.
Estratégias para o Enfrentamento da Desnutrição Infantil: O Caso da Agenda de
Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (Andi) no Estado do
Maranhão.
E-SUS Atenção Básica: Um Olhar Sobre os Caminhos Percorridos por essa Estratégia.

2016







Revisão do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos: Compilado a Partir da
Leitura dos Relatórios das Oficinas de Escuta;
Cartilha de Atividades de Promoção à Alimentação Saudável - Sugestões de Ações para
Promover a Capacitação de Gestores, Trabalhadores da Saúde e de Outros Setores
Para o Desenvolvimento de Atividades Relativas à Alimentação Adequada e Saudável
Para Serem Desenvolvidas no Programa;
Revisão sobre Experiências Nacionais de Políticas de Promoção da Saúde;
Proposta de Anais para trabalhos apresentados na IV Mostra de Experiências de
Alimentação e Nutrição no SUS – 2016;
Avaliação da utilização do recurso do Financiamento das Ações de Alimentação e
Nutrição (FAN) pelas secretarias estaduais e municipais de saúde no ano de 2015;

2017






Documento técnico com proposta de metodologia para o planejamento estratégico da
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição para 2017;
Proposta de matriz de monitoramento das ações de alimentação e nutrição
desenvolvidas por secretarias estaduais e municipais com recursos do Financiamento
das Ações de Alimentação e Nutrição.
Relatório de Monitoramento do Plano Nacional de Redução do Sódio em Alimentos
Processados
Relatórios Estaduais do Sistema de Gestão de condicionalidades de Saúde do Programa
Bolsa Família na Saúde.

2018


Análise das ações desenvolvidas por Secretarias Municipais (SMS) e Estaduais de
Saúde (SES) com o recurso financeiro destinado à estruturação e implementação das
ações de alimentação e nutrição (Programa de Financiamento das Ações de
Alimentação e Nutrição - FAN), com base na Política Nacional de Alimentação e
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Nutrição (PNAN) no ano de 2017.
Proposta de indicadores e metas para análise das ações de alimentação e nutrição com
base em experiências da gestão municipal;
Consolidado de análises e discussões em Teses e Dissertações sobre Programas,
Estratégias e Ações Coordenadas pela CGAN;
Análise do Programa Saúde na Escola a partir dos dados do Programa de Melhoria de
Acesso e Qualidade da Atenção Básica
Diálogos sobre a Alimentação e a Nutrição na Atenção Básica: vivências e reflexões na
gestão federal;
Cenário Alimentar e Nutricional da População Brasileira;
Propostas para Modernização do Portal do Programa Academia da Saúde;
Educação à Distância (EaD) como Ferramenta de Educação em Saúde – Programa Bolsa
Família;
Mapeamento das Ações de Enfrentamento da Obesidade Infantil na Atenção Básica do
Sistema Único de Saúde (SUS);
Revisão dos Modelos de Rotulagem Nutricional Frontal de Advertência;
Estratégias Exitosas de Advocacy em Saúde na Regulação e Controle de Alimentos;
Acompanhamento do Programa Bolsa Família e Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
em Municípios Brasileiros;
Análise sobre a participação do controle social e utilização de instrumentos de gestão
por Secretarias estaduais e municipais de saúde no ano de 2017, considerando a
Política Nacional de Alimentação e Nutrição;
Auto percepção de saúde e fatores relacionados em idosas atendidas em um
ambulatório de Nutrição de Brasília- DF.
Análise sobre Usabilidade do site da RedeNutri e propostas de melhorias;
Elaboração de proposta de consolidado para os estados acerca do acompanhamento
semestral do Programa Bolsa Família na Saúde.
Elaboração de questionário sobre capacidade institucional e apoio à implementação
do Programa Saúde na Escola prestado por estados aos municípios;
Análise de resultados e indicadores do Programa Academia da Saúde.
Análise dos Guias de Atividade Física cadastrados no Banco de dados da Organização
Mundial de Saúde (WHO).

APÊNDICE 1 –Equipe técnica que atuou na CGAN na gestão 2015-2018
Ana Carolina Lucena Pires
Ana Lúcia Sousa Pinto
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Ana Luísa Souza de Paiva
Ana Maria Cavalcante de Lima
Ana Maria Spaniol
Bruna Pitasi Arguelhes
Caroline Zamboni de Souza
Célia Martins Santos
Dalila Tusset
Danielle Keylla Alencar Cruz
Denise Eduardo de Oliveira Alencar
Denise Ribeiro Bueno
Eduardo Augusto Fernandes Nilson
Fabiana Vieira Santos Azevedo
Fábio Fortunato Brasil de Carvalho
Fernanda Rauber
Flávia Borges Leite
Gilsiane Nascimento Espinosa
Gisele Ane Bortolini
Helissa de Oliveira Mendonça Moreira
Iracema Ferreira de Moura
Isabel Cristina Moutinho Diefenthaler
Janaína Calu Costa
Jean Victor Portela Ferreira
José Luís Paiva
Judite Disegna
Kátia Godoy Cruz
Kelly Poliany de Souza Alves
Kimielle Cristina Silva
Laura Cristina Martins de Souza
Lívia Perdigão Kotama
Lorena Lima Magalhães
Lorena Toledo de Araújo Melo
Luana de Matos Castro
Ludimyla dos Santos Victor Rodrigues
Marcela Azevedo Alves Correia
Marcela Azevedo Alves Correia
Marcilio Marquesini Ferrari
Maria da Conceição de Araújo Sousa
Maria da Penha Ferrer de Francesco Campos
Maria de Fátima Cruz Correia de Carvalho
Maria Edna Moura Vieira
Maria Fernanda Moratori Alves
Maria Queiroz Maia
Mariana de Souza Vasconcelos
Marlúcia Alves da Silva
Mayara Kelly Pereira Ramos
Micheline Gomes Campos da Luz
Mônica Rocha
Olívia Lucena de Medeiros
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Priscila Rocha de Souza
Rafaella da Costa Santin
Raimundo Dias Quirino
Raquel de Nazaré Nunes e Souza
Renata Guimarães Mendonça de Santana
Rimena Gláucia Dias de Araújo
Roberta Rehem de Azevedo
Rosângela Maciel
Rubens Bias Pinto
Sabrina Feria Leal Horácio
Sara Araújo da Silva
Sheila de Castro Silva
Shirley Castro Leal
Simone Costa Guadagnin
Solange Stleyter
Sondoval Carneiro Oliveira
Tatiane Nunes Pereira
Thaís Silva Almeida de Oliveira
Vera Lopes dos Santos
Vivian Siqueira Santos Gonçalves

Apêndice 2

- Lista de materiais técnicos produzidos
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2016

2017
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Vídeos produzidos em parceria com a
Universidade Estadual do Rio de Janeiro

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

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

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