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1. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL

1.1 Missão institucional: A CGAN tem como missão institucional a coordenação e gestão
da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e das ações, programas e
projetos que são embasados em suas diretrizes estruturantes, quais sejam:


Organização da Atenção Nutricional



Promoção da Alimentação Adequada e Saudável



Vigilância Alimentar e Nutricional



Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição



Participação e Controle Social



Qualificação da Força de Trabalho



Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e Nutrição



Controle e Regulação dos Alimentos



Cooperação e Articulação para Segurança Alimentar e Nutricional

A gestão da PNAN é compartilhada pelas três esferas de gestão do SUS, representadas
pelo Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde dos estados, municípios e Distrito Federal. A
responsabilidade de cada um destes entes federados é definida no texto da PNAN.

1.2 Competências legais (revisadas) da CGAN, entre outras estabelecidas pela Portaria
GM nº 1.419, de 8 de junho de 20171:

1



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;

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt1419_09_06_2017.html
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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;



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.

Além dessas competências, relacionadas diretamente à PNAN, a CGAN coordena também:


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.



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.
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1.3 Organização interna de trabalho
Com a finalidade de desenvolver, formular e supervisionar as diversas ações emanadas dos
fundamentos e diretrizes da PNAN, cuja equipe de profissionais se organizam internamente nas
seguintes frentes de atuação:
a) Gestão da PNAN (planejamento e relações institucionais)
b) Programas Estratégicos
c) Promoção da Alimentação Adequada e Saudável
d) Monitoramento e Avaliação e Agenda internacional
e) Programa Academia da Saúde
f)

Programa Saúde na Escola

Em 2017, em razão de alterações na estrutura interna do DAB, a CGAN, além da redução no
número de profissionais atuantes, por determinação da Secretaria Executiva do MS, perdeu seus
trabalhadores da área administrativas, que foram incorporados à força de trabalho
administrativa para cobrir todo o Departamento.
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2. DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2017

2.1. Ações Orçamentárias relacionadas à Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)
Para o desenvolvimento de ações e programas relacionados às nove diretrizes da PNAN, a CGAN
conta com duas ações orçamentárias: 10.306.2015.8735.0001 – Alimentação e Nutrição para a
Saúde e 510.306.2069.20QH.0001 - Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde. Destaca-se
que para 2018, a ação orçamentária 8735 deixará de existir e o respectivo orçamento será
remanejado para a ação 20QH.
10.306.2015.8735.0001 – Alimentação e Nutrição para a Saúde: tem 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 está contida no Programa 2015 Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). A Tabela 1 a seguir detalha a dotação
orçamentária dessa ação
Tabela 1 – Dotação Orçamentária da ação 8735, em 2017.
ORÇAMENTO 8735

Valores (em reais)

Orçamento aprovado*

R$ 32.500.000,00

Orçamento cancelado

R$ 2.000.000,00

Orçamento disponível

R$ 30.500.000,00

Total executado

R$ 29.186.604,00

Percentual de execução

95,6%

* LOA 2017 - Lei Nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017.

Nessa ação orçamentária, houve:


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 2017.



Bloqueio 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).

Com o bloqueio de crédito na ação orçamentária 8735, o orçamento autorizado para utilização
passou a ser de R$ 30.500.000,00. No final do ano, a despesa empenhada/descentralizada foi
de R$ 29.186.604,00, representando 95,6% de execução no orçamento. No quadro 1 a seguir
apresentam-se as ações executadas:
FIGURA 1
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AÇÕES REALIZADAS 8735

Valor (em reais)

TED Fiocruz - Aquisição de suplementos de Vitamina A (TED nº R$ 346.490,00
116/2015)
Portaria GM/MS nº 2.512/2017, para apoiar a estruturação e R$ 10.350.000,00
implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde (mais de 150.000 habitantes)
Portaria GM/MS nº 3.799/2017, para apoiar a estruturação e R$ 3.828.000,00
implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde (de 30.000 a 39.780 habitantes)
Portaria GM/MS nº 3.943/2017, para apoiar a estruturação e R$ 4.092.000,00
implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias
(do total de
Estaduais e Municipais de Saúde (de 39.870 e 78.800 habitantes)
5.402.000,00)

R$

Portaria GM/MS nº 3.437/2016, para a estruturação da Vigilância
R$ 9.399.000,00
Alimentar e Nutricional (VAN)
TED Conselho Nacional de Pesquisa - Projeto de enfrentamento e
R$ 100.000,00
controle da obesidade no âmbito do SUS (TED nº 137/2017)
TED Universidade Federal de Minas Gerais - Qualificação das ações
de promoção da alimentação adequada e saudável e de prevenção e R$ 200.000,00
controle da obesidade no SUS (TED nº 136/2017)
Convênio Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Revisão do Guia R$ 71.114,00
Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos (Convênio nº
840350/2016)
Convênio Fundação Universidade de São Paulo - Estratégia
R$ 800.000,00
Amamenta Alimenta Brasil*
* Este convênio foi empenhado, contudo o valor foi devolvido e saiu da execução orçamentária.

Estava prevista a realização de um convênio com a Fundação universidade de São Paulo para
implementação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.
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 da ação alcançou 99,42% de execução,
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).
Destacam-se a seguir as ações realizadas em 2017 com recursos financeiros provenientes da
8735. Vale destacar que essa Ação orçamentária envolve outros programas e ações que serão
apresentados neste documento oportunamente. Aqui constam tão somente aqueles que
envolveram gastos orçamentários e financeiros.
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Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – PNSVitA

Esse Programa foi instituído oficialmente por meio da Portaria nº 729, de 13 de maio de 2005,
cujo objetivo é reduzir e controlar a hipovitaminose A, a mortalidade e morbidade em crianças
de 6 a 59 meses de idade. A aquisição dos suplementos de vitamina A para o ano de 2017 foi
realizada por meio do Termo de Ajuste ao Termo de Execução Descentralizada (TED) 116/2015,
firmado com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no valor de R$ 346.490,00 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,
representando 27% da meta. Não houve distribuição de cápsulas de 100.000 UI. Ainda em 2017,
foi efetivado com a Fiocruz o TED 197/2017, 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 ficou para o orçamento de 2018.
Informações adicionais: Nota de Crédito - 27/10/2017 - 2017NC400366; Nota de Empenho:
8/12/2017 - 2017. NE.254446.25201.801778; Nota de Lançamento: 27/03/2018 - Nota de
Lançamento nº 001386/2018


Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)

Em 2006, foi instituído incentivo financeiro de custeio 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). Os recursos do FAN visam apoiar a efetivação da
PNAN nos estados e municípios com mais de 150 mil habitantes. 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, com periodicidade de repasse anual.
Trata-se de recursos originalmente reservados para a ação 20QH, interferindo diretamente na
meta física desta ação, porém no ano de 2017 precisaram ser remanejados para o Plano de Uso
da ação 8735. Devido a ajustes e disponibilidade orçamentária entre as duas ações, foram
alocados na ação 8735 recursos para as Portarias nº 2.512/GM/MS, de 28/09/2017, nº
3.799/GM/MS, 26/12/2017, e nº 3.943/GM/MS, de 28/12/2017. O valor total empenhado para
as três portarias foi de R$ 18.270.000,00. O remanejamento entre ambas as ações foi percebido
pela área técnica como algo negativo, pois, nessa mudança constante de atividades entre as
ações para possibilitar a otimização dos recursos, não foram contabilizados para o atingimento
da meta física da ação 20QH os entes federativos apoiados por estas portarias. Outro ponto
negativo desta movimentação das atividades nas ações foi o ajuste necessário nas portariasmãe para alteração de programas de trabalho. Como perspectiva para 2018, vemos um cenário
mais claro quanto à gestão orçamentária, uma vez que o orçamento sob gestão da CGAN foi
compilado em apenas uma ação orçamentária (20QH), extinguindo, dessa forma, a ação 8735.
Informações adicionais:


PT 2.512, 28/09/2017 - Empenho: 25/10/2017 - 2017NE478307 a 2017NE478359;
Pagamento: 01/11/2017 - 2017OB844762 a 2017OB844814;



PT 3799, 26/12/2017 – Empenho: 29/12/2017 - 2017NE506116 a 2017NE506139;
Pagamento: 07/05/2018 - 2018OB824143 a 2018OB824166;
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PT 3943, 28/12/2017 – Empenho: 30/12/2017 - 2017NE510247 a 510267. O valor de R$
1.310.000,00 passou para o ano de 2018 por falta de limite (07/03/2018 - NE 443396 a
443399/2018); Pagamento: 07/05/2018 - 2018OB824167 a 2018OB824191.



Recursos para a estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN)

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 gestores municipais 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), por meio repasse de incentivo para compra de
equipamentos antropométricos e também orientação acerca das especificidades técnicas
desses equipamentos. A aquisição dos equipamentos é de responsabilidade dos gestores
municipais que, em conjunto com os trabalhadores de saúde, deverão identificar os
equipamentos de acordo com a finalidade (equipamentos para UBS ou polos). Considerando
que a aquisição dos equipamentos antropométricos deve atender às necessidades locais, desde
2013, estados e municípios podem encontrar e adquirir equipamentos para as UBS por meio do
portal de compras do Ministério da Saúde, fazendo adesão à Ata Nacional de Registro de Preços;
assim, o gestor pode comprar equipamentos sem a necessidade de iniciar um processo
licitatório próprio.
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.
Informações adicionais: Nota de empenho: 17/08/2017 - NE nºs 467951 a 467976. Notas de
pagamento 2017OB840916 a 2017OB840941.


Enfrentamento da obesidade e promoção da alimentação adequada e saudável

Esta temática apresenta várias metas e iniciativas previstas no PPA 2016-2019, quais sejam:
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).
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).
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).
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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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.

As ações citadas abaixo foram realizadas para o enfrentamento da obesidade e a promoção da
alimentação adequada e saudável. Porém nem todas as atividades referentes a essa temática
oneram o orçamento disponível da coordenação. Tais atividades que integram a Ação
Programática do PPA “Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde”, mas que não envolveram
recursos orçamentários e financeiros do orçamento CGAN, são detalhadas mais a frente neste
relatório.


TED nº 137/2017, no valor de R$ 100.000,00: Firmado com o Conselho Nacional de
Pesquisa, 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.
Informações adicionais: Nota de Crédito - 22/12/2017 - NC nº 400530/2017; Nota de
lançamento - 21/02/2018 - PF 000743/2018.



TED nº 136/2017, no valor de R$ 200.000,00: firmado com a Universidade Federal de Minas
Gerais 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.
Informações adicionais: Nota de Crédito - 22/12/2017 - NC nº 400515/2017; Nota de
Lançamento - 01/03/2018 - PF 00092/2018



Convênio nº 840350/2016, no valor de R$ 71.114,00: convênio com a Universidade
Estadual do Rio de Janeiro para apoiar a CGAN na revisão do Guia Alimentar para Crianças
Menores de Dois Anos e nas atividades de mobilização da rede de educação para realização
de ações de educação alimentar e nutricional nas escolas. A nova versão do Guia está
prevista para ser disponibilizada em 2019. A revisão será composta por um processo
complexo e dinâmico, com pesquisas acadêmicas, reuniões temáticas, escuta a diversos
atores e especialistas, que será validado por meio de consulta pública e o conteúdo será
alinhado aos princípios do SUS, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e do Marco
de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas. Este convênio
teve uma pequena parte do repasse previsto para 2017 na ação 8735, contudo a grande
parte foi executada na ação 20QH - Segurança Alimentar e Nutricional, como será
apresentado a seguir.
Informações adicionais: Nota de empenho: 03/08/2017 - NE nº 800861/2017.



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 ConvêniosSICONV e o atendimento dos requisitos para celebração, nos termos da Portaria
Interministerial nº 424/2016. Além disso, apontou pendências da FUSP, as quais eram: 1.
Inserir a Declaração de Funcionamento Regular assinada por uma autoridade pública, no
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Portal do FNS, conforme o modelo; 2. 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.

510.306.2069.20QH.0001 - Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde: tem como objetivo de
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, que é um 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 tabela 2 a seguir detalha a dotação orçamentária da ação 20QH:
Tabela 2 - Dotação Orçamentária da ação 20QH, em 2017
ORÇAMENTO 20QH

VALOR (EM REAIS)

Orçamento aprovado*

R$ 40.975.000,00

Orçamento cancelado

-

Orçamento disponível

R$ 40.975.000,00

Total executado

R$ 40.261.434,00

Percentual de execução

98,2%

* LOA 2017 - Lei Nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017.
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 98,2% de execução no
orçamento.
No quadro a seguir apresentam-se as ações executadas:
Quadro 2 - Ações executadas com recursos da ação 20QH, em 2017
AÇÕES REALIZADAS 20QH

Valor (em reais)

2º Termo de Ajuste – Termo de Cooperação 98 com a Organização Panamericana de Saúde para apoio à implementação da Política Nacional de R$ 5.000.000,00
Alimentação e Nutrição
Termo de Ajuste – Termo de Cooperação 86 com Organização Panamericana de Saúde para aquisição de sachês de micronutrientes – R$ 3.207.080,97
NutriSUS por meio do Termo de Cooperação
TED Conselho Nacional de Pesquisa (via DCIT*) - Inquérito Nacional de R$ 14.804.353,00
Alimentação e Nutrição Infantil e pesquisas diversas (TED nº 65/2016)
Convênio Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Revisão do Guia R$ 1.900.000,00
Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos (Convênio nº 840350/2016)
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Portaria GM/MS nº 55/2017, para apoiar a estruturação e
implementação de ações de alimentação e nutrição pelas Secretarias R$ 12.206.000,00
Municipais de Saúde (30.000 a 149.000 habitantes - ref. 2016).
Portaria GM/MS nº 2.503/2017, para a estruturação da Vigilância
R$ 3.144.000,00
Alimentar e Nutricional (VAN)
* Departamento de Ciência e Tecnologia

A meta física da ação 20QH é mensurada pelo número de estados e municípios prioritários
receberam incentivo financeiro para organização da atenção nutricional no SUS.
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.
Destacam-se a seguir as ações realizadas em 2017 com recursos financeiros provenientes da
20QH. Essa Ação Orçamentária envolve outros programas e ações que serão apresentados neste
documento oportunamente, informando-se aqui apenas aqueles que envolveram gastos
orçamentários e financeiros.


Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN)

Em 2006, foi instituído incentivo financeiro de custeio 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). Os recursos do FAN visam apoiar a efetivação da
PNAN nos estados e municípios com mais de 150 mil habitantes. 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, com periodicidade de repasse anual. Para o ano de
2017, por motivos de execução orçamentária, grande parte dos recursos do FAN foi repassado
por meio da Ação 8735. Na ação 20QH foi repassado o valor de R$ 12.206.000,00, por meio da
Portaria nº 55/GM/MS, de 6 de janeiro de 2017, que procurou ampliar o número de municípios
contemplados com esse incentivo financeiro, incluindo os municípios que possuem população
entre 30.000 e 149.999 habitantes. Esta portaria foi publicada em 2017, contudo sua referência
é do ano de 2016. Desta forma, onerou o orçamento de 2017.
Informações adicionais: Nota de Empenho - 13/01/2016 - 2017NE440565 a 440590; Nota de
pagamento: pago em 24/02/2016 - R$ 12.096.000,00 (municípios)


Estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN):
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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 gestores municipais 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), por meio repasse de incentivo para compra de
equipamentos antropométricos e também orientação acerca das especificidades técnicas
desses equipamentos. A aquisição dos equipamentos é de responsabilidade dos gestores
municipais que, em conjunto com os trabalhadores de saúde, deverão identificar os
equipamentos de acordo com a finalidade (equipamentos para UBS ou polos). Considerando
que a aquisição dos equipamentos antropométricos deve atender às necessidades locais, desde
2013, estados e municípios podem encontrar e adquirir equipamentos para as UBS por meio do
portal de compras do Ministério da Saúde, fazendo adesão à Ata Nacional de Registro de Preços;
assim, o gestor pode comprar equipamentos sem a necessidade de iniciar um processo
licitatório próprio. O repasse realizado para a estruturação da VAN, no ano 2017, foi de R$
3.144.000,00 (2017NE479048 a 479063), autorizados por meio da Portaria nº 2.503/GM/MS, de
28/09/2017.
Informações adicionais: Nota de empenho - 31/10/2017 - 2017NE479048 a 2017NE479063;
Nota de pagamento - 01/11/2017 - 2017OB844815 a 2017OB844830


TED nº 65/2016 – Inquérito Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil e Pesquisas
Diversas

Considerando a perspectiva ampliada da vigilância alimentar e nutricional e o papel da Política
nacional de Alimentação e nutrição no fomento a pesquisas relacionadas à alimentação e
nutrição, em 2016 a CGAN aproximou-se do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCIT) 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. Como fruto dessa
aproximação, a CGAN realizou apoio financeiro junto a um TED do DCIT com o CNPq no valor
total de R$21.526.000,00, em 4 anos. Em 2017, foi feita a descentralização de R$ 15.426.000,00,
contudo foram devolvidos R$622.047,00, resultando efetivamente em um o repasse de R$
14.804.353,00 para a contratação de um total de 39 projetos de pesquisas.
Informações adicionais: Nota de Crédito - 17/04/2017 - Nota de Credito nº 400154/2017; Nota
de lançamento: 05/06/2017 - Nota de Lançamento nº 002618/2017


Convênio nº 840350/2016 com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Realizado convênio com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro no valor de R$ 1.900.000,00
para apoiar a CGAN na revisão do Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos e nas
atividades de mobilização da rede de educação para realização de ações de educação alimentar
e nutricional nas escolas. A nova versão do Guia está prevista para ser disponibilizada em 2019.
A revisão será composta por um processo complexo e dinâmico, com pesquisas acadêmicas,
reuniões temáticas, escuta a diversos atores e especialistas, que será validado por meio de
consulta pública e o conteúdo será alinhado aos princípios do SUS, da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição e do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para
Políticas Públicas. Este convênio teve uma pequena parte do repasse previsto para 2017 na ação
8735, conforme apresentado anteriormente, contudo a grande parte foi executada na ação
20QH - Segurança Alimentar e Nutricional.
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Informações adicionais: Nota de Empenho - 03/08/2017 - NE nºs 800860/2017;


Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó –
NutriSUS

Apesar dessa atividade estar formalmente ligada à Ação 8735 por meio da Meta 04H7, a
disponibilidade orçamentária precisou ser remanejada na Ação 20QH para otimização dos
recursos nas duas ações. No ano de 2017, houve o empenho no valor de R$ 3.207.080,97 para
aquisição de sachês de micronutrientes – NutriSUS (2017NE441070 e 441071), utilizando-se o
Termo de Cooperação Técnica nº 86, com a OPAS/OMS.
Esta ação tem meta prevista no PPA 2016-2019 PPA (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)
Informações adicionais: Nota de empenho - 25/01/2017 - 2017NE 441070 e 441071 (foi
empenhado R$ 3.407.130,00 devido a variação do dólar, mas a sobra foi cancelada); Nota de
lançamento: 16/06/2017 - Ordem Bancaria nº 826743/2017.


TC OPAS

Foi firmado 2º Termo de Ajuste ao Termo de Cooperação Técnica nº 98/2017, com a Organização
Pan-Americana da Saúde – OPAS/OMS. 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 do termo de ajuste 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 disponibilidade
financeira para o ano de 2018.
Informações adicionais: Nota de Empenho - 19/05/2017 - 2017NE450858; Nota de lançamento:
30/08/2017 - 2017OB836456.

2.2. Ações orçamentárias para financiamento do Programa Academia da Saúde e do Programa
Saúde na Escola
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.

Programa Saúde na Escola
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A tabela a seguir mostra a execução orçamentária do PSE no ano de 2017, cujos recursos estão
inseridos na ação orçamentária 20AD PO0000, Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da
Família:
Tabela 3– Dotação Orçamentária da ação 20AD PO0000 (PSE), em 2017.
Orçamento 20AD PO0000

Valor (em reais)

Orçamento aprovado*

R$ 89.131.040,00

Orçamento disponível

R$ 89.131.040,00

Total executado

R$ 89.131.040,00

Percentual de execução

100%

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 à estrutura orçamentária, o repasse de recursos para construção de polos é
realizado por meio da ação 20YL - 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 a 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. Esta
ação orçamentária tem recursos alocados exclusivamente por meio de emendas parlamentares.
Tabela 4– Dotação Orçamentária da ação 20YL (Programa Academia da Saúde), em 2017.
Orçamento 20YL

Valor (em reais)

Orçamento aprovado*

R$ 11.190.000,00

Orçamento disponível

R$ 10.650.000,00

Total executado

R$ 5.573.000,00

Percentual de execução

55,4%

* LOA 2017 - Lei Nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017.
No que tange à inscrição em restos a pagar, 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. Deste modo, registra-se que
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R$ 5.573.000 foram inscritos em restos, em decorrência da não existência de parcelas aptas ao
pagamento e transferência aos entes subnacionais.
No que diz respeito à meta física, esta é mensurada 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 a 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.
Nessa perspectiva, a meta física foi realizada em 104,80%, 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. Já em relação à conclusão de
polos, foram 109 polos de Academia da Saúde concluídos em 2017. Atualmente o programa
possui 380 obras em ação preparatória, 769 obras iniciadas e 2.441 obras concluídas.
A Tabela 5 abaixo evidencia a evolução da construção de polos de Academia da Saúde no
período 2011-2017 (tendo como parâmetro o ano de habilitação da proposta).
Tabela 5 - Evolução da construção de polos de Academia da Saúde, no período de 2011 a 2017
Ano de

Obras em
Ação

Habilitação
da Proposta

Obras
Iniciadas

Obras

Propostas

Concluídas

Canceladas

Total

Preparatória

2011

92

336

1.539

211

2.178

2012

49

110

456

77

692

2013

69

266

435

89

859

2014

33

26

10

0

69

2015

23

20

1

0

44

2016

57

11

0

0

68

2017

57

0

0

0

57

Total

380

769

2.441

377

3.967

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. 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.
Tabela 6– Dotação Orçamentária da ação 2017U (Programa Academia da Saúde), em 2017.
ORÇAMENTO 2017U

VALOR (EM REAIS)

Orçamento aprovado*

R$ 0,00

Total executado

R$ 25.146.000,00

Percentual de execução

100%

Relatório de Gestão CGAN 2017

Em 2017, a ação orçamentária 217U teve uma dotação final de 25.146.000, cuja despesa
empenhada foi de R$ 25.146.000, representando 100,00% do total disponibilizado.
Em 2017, R$ 5.298.000 foram inscritos em restos a pagar. Esses recursos referem-se ao
empenho das competências financeiras novembro e dezembro de 2017, assim como de parte
da competência janeiro de 2018, cujos pagamentos deverão ocorrer no início do ano de 2018.
Neste ano, o Ministério da Saúde atingiu o número de 1.172 polos de Academia da Saúde
credenciados para recebimento do incentivo financeiro de custeio. Destes, 973 receberam
incentivos na competência financeira dezembro/2017. A meta prevista na Programação Anual
de Saúde (PAS) era de 836 polos custeados em 2017.
Nessa perspectiva, o total de polos custeados em 2017 representa o alcance de 116,38% da
meta física prevista para aquele exercício. Quanto aos recursos financeiros, o valor mensal
repassado para cada polo foi de R$3.000,00 resultando no valor anual de R$19.905.000.
Entre os anos de 2016 e 2017, houve aumento de 338 polos custeados, subindo de 635 para
973. No que diz respeito a esse crescimento, cumpre registrar a publicação da Portaria GM/MS
nº 3.945/2017, que credenciou 446 polos para recebimento do incentivo financeiro de custeio,
contemplando 396 municípios.
3. GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

As estruturas gerenciais devem possibilitar a construção de estratégias capazes de elaborar e
concretizar processos, procedimentos e fluxos de gestão, em consonância com as suas
realidades organizacionais e que promovam a formulação, a implementação e o monitoramento
das ações de alimentação e nutrição.
A implementação da PNAN cabe aos gestores do SUS, nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal. Por sua natureza transversal e caráter intersetorial, torna-se necessária a viabilização
de parcerias e de articulações intra e intersetoriais para fortalecer a implementação efetiva das
ações.
Nesse contexto, a CGAN possui três frentes principais de atuação na gestão das ações de
alimentação e nutrição, sendo elas: planejamento e monitoramento, financiamento e apoio a
estados e municípios, cujo detalhamento será realizado a seguir.

3.1 Planejamento e Monitoramento
A. Planejamento
O planejamento interno da CGAN foi realizado por meio de oficinas das quais participaram seus
servidores e colaboradores, sob orientação da Coordenação, estabelecendo-se como ações e
processos prioritários para 2017:
•

Fomentar a discussão sobre Promoção da Saúde no âmbito do DAB;

•

Participar e incidir sobre a revisão da Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB);

•

Aprovar a nova portaria do Academia da Saúde na Comissão Intergestores
Tripartite do SUS (CIT);

•

Lançar a adesão dos municípios ao Programa de Saúde na Escola (PSE);

•

Lançar o Programa de prevenção da obesidade infantil (Crescer Saudável);

Relatório de Gestão CGAN 2017

•

Publicar a portaria que regula ambientes alimentares no âmbito do Ministério
da Saúde e na rede SUS;

•

Iniciar as discussões sobre adaptação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
para crianças indígenas, com Coordenação da Saúde da Criança, SESAI e IBFAN;

•

Aprovar o PCDT para Alergia a Proteína do Leite de Vaca (APLV);

•

Ampliar de cobertura do NutriSus, por meio de novas aquisições do suplemento

•

Retomar e normalizar o abastecimento vitamina A;

•

Aprimorar o sistema de gestão do PBF e avançar na interface com o e-SUS;

•

Participar da a elaboração do Módulo de consumo para compor a Pesquisa de
Orçamentos Familiares - POF;

•

Lançar Sisvan Web/interface com e-SUS;

•

Renovar o termo de cooperação com as indústrias para redução do teor de sódio
em alimentos processados/ultraprocessados.

•

Avançar nas articulações para delinear um termo de compromisso com a
indústria açucareira para redução dos teores de açúcar nos alimentos

•

Elaborar a plano de trabalho para a Década de Nutrição.

B. Monitoramento de ações, metas e iniciativas constantes nos seguintes documentos
de gestão
Para além de seu planejamento interno, a CGAN participa, planeja e monitora metas,
programas ações e iniciativas que estão inseridos em diferentes instrumentos de gestão do
Governo Federal e em diferentes planos setoriais de outras políticas públicas que têm interface
com a alimentação e nutrição e a segurança alimentar e Nutricional. Em síntese., a atuação da
CGAN em 2016


Participação no planejamento e monitoramento do Plano Plurianual 2016-2019: a
CGAN participou do planejamento de delineamento de metas, ações e iniciativas que
compuseram o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, em 2015. O Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) coordena o processo de elaboração do
PPA, documento que consolida as diretrizes, os objetivos e as metas do governo para o
próximo quadriênio. Realinhada com as diretrizes e prioridades do Departamento de
Atenção Básica, Secretaria de Atenção à Saúde e, finalmente do Ministério da Saúde, a
CGAN definiu as metas e iniciativas, mostradas no Anexo 1 prioritárias para a agenda de
Alimentação e Nutrição no SUS, para o PPA 2016-2019;



Participação no monitoramento do Plano Nacional de Saúde 2016-2019 (Anexo 2): o
PNS é outro instrumento que orienta a atuação do ministério da Saúde e, em
consequência a atuação de todas as suas áreas internas. O monitoramento do PNS é
feito por meio do e-CAR, a cada quatro meses, por meio do Relatório de Prestação
Quadrimestral de Prestação de Contas e, ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), uma vez
ao ano.

Relatório de Gestão CGAN 2017



Participação no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças
Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022: sob coordenação da SVS, do
Ministério da Saúde, a CGAN participa e algumas ações e responde, quando solicitada,
pelas informações relativas a algumas ações nele previstas (Anexo 3).



Participação no monitoramento do Plano Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Plansan) e no seu monitoramento (Anexo 4): sob coordenação da Câmara
Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), esse plano trata das ações,
programas e políticas setoriais que integram o Sistema Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (Sisan), do qual ao SUS é protagonista ativo. O Sisan e o Plansan têm como
seus fundamentos e objetivos a garantia do Direito Humano à Alimentação e Nutrição e
a Segurança Alimentar e Nutricional em todo o território nacional. A PNAN é a face mais
visível da contribuição da saúde para a garantia do DHAA, mas a participação do SUS
não se resume a essa área, requerendo ser fortalecida essa agenda. O monitoramento
do Plansan é feito por diversas áreas do Ministério da Saúde, cujas ações relacionam-se
às metas do plano, quais sejam SAS/CGAN, SVS/CGVAM, Funasa, Sesai e Anvisa.



Participação no monitoramento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção
orgânica 2016-2019 (Planapo II) (Anexo 5): sob coordenação da Comissão Intersetorial
de Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo), esta agenda tem forte protagonismos do
MDA, Mapa, MMA e MDS. Agenda da saúde é viabilizada por duas temáticas de
interface: a promoção da alimentação adequada e saudável, tendo como conector
principal o Guia Alimentar da População Brasileira, e saúde do trabalhador e meio
ambiente, especialmente em relação ao impacto da produção de alimentos com o uso
de agrotóxicos. Portanto, participam dessa agenda tanto a CGAN como a SVS
(Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador – DSAST);

3.2 Financiamento
O Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição ocorre de forma indireta, por meio de
outros incentivos do SUS, que podem ser utilizados para a realização dessas ações, a critério do
ente municipal, como o piso de atenção básica fixo e piso de promoção da saúde e, de forma
direta, com a transferência de incentivos específicos, destacados a seguir.
3.2.1. 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.
Caracteriza-se por recurso de custeio, fundo a fundo por meio do bloco de financiamento de
Gestão do SUS e componente de Implantação de ações e serviços de saúde. A periodicidade de
repasse é anual cujos valores são relativos ao porte populacional (IBGE). O recurso destina-se,
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). Tem como diretrizes prioritárias para implementação das ações com este recurso:
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Promoção da alimentação adequada e saudável;



Vigilância alimentar e nutricional;



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.

Atualmente, o repasse financeiro está sob regime da Portaria nº 1.738/GM/MS, de 19 de agosto
de 2013. Tal portaria destaca que se trata de recurso de custeio, não devendo ser utilizado para
fins diversos, como despesas de capital. Apesar de o recurso ser de custeio desde a primeira
portaria, tal destaque foi necessário, tendo em visto as constantes dúvidas e uso incorreto do
recurso por parte dos estados e municípios.
Conforme a Portaria 1.738/2013, ficam habilitadas a receber o recurso todas as Secretarias de
Saúde de todos estados e dos municípios com população superior 150 mil habitantes, segundo
o IBGE.
Em 2016, após uma consulta prévia e anuência do Conasems, o repasse foi ampliado para os
municípios com população entre 30 mil e 150 mil habitantes. Contudo, a portaria referente a
este repasse foi publicada em 6 de janeiro de 2017 (Portaria GM/MS nº 55/2017). Em relação a
este grupo de municípios, com referência ao exercício financeiro de 2017, foi feito repasse
somente aos municípios com população entre 30.000 a 78.800 (Portaria GM/MS nº 3.799/2017
e Portaria GM/MS nº 3.943/2017) tendo em vista a limitação orçamentária. Assim, o repasse
aos municípios com população entre 78.801 e 150.000 habitantes ficou a cargo do orçamento
de 2018.
As portarias de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição publicadas em 2017 estão
listadas no quadro 3 a seguir:
Quadro 3 – Portarias de autorização de repasse do FAN, publicadas em 2017.
Portaria
Valor
SES
Portaria GM/MS nº 55/2017 - 30.000 a
R$ 12.206.000,00
149.000 habitantes - ref. 2016
Portaria GM/MS nº 2.512/2017- mais de
R$ 10.350.000,00
27
150.000 habitantes
Portaria GM/MS nº 3.799/2017 - 30.000 a
R$ 3.828.000,00
39.780 habitantes
Portaria GM/MS nº 3.943/2017 - 39.870 e
R$ 5.402.000,00
78.800 habitantes
SES: Secretarias Estaduais de Saúde; SMS: Secretarias Municipais de Saúde

SMS
943
190
319
429

Os critérios para repasse das portarias de 2017 estão destacados nas tabelas a seguir:
Tabela 7 - Valor do FAN a ser repassado aos municípios com população entre 30.000 e 149.999
habitantes em 2017, por porte populacional.
Porte populacional
(IBGE, 2012)
30 mil a < 50.000 hab.
50.000 < 99.999 hab.
100.000 a < 149.999 hab.
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Valor de
repasse
R$ 12.000,00
R$ 13.000,00
R$ 16.000,00

Número de
municípios
483
348
111

Valor total de
repasse
R$ 5.796.000,00
R$ 4.524.000,00
R$ 1.776.000,00

2,5 milhões a < 4 milhões
R$ 110.000,00
DF*
R$ 110.000,00
de hab.
Total
943
R$ 12.206.000,00
* O DF entrou nesta portaria pois houve cancelamento do respectivo empenho referente à
Portaria GM/MS nº 1.060/2016 (foi empenhado como município e o Fundo Nacional de Saúde,
a partir de 2016, passou a entender que o DF deveria ser empenhado como estado).
Tabela 8 - Valor do FAN a ser repassado aos estados e ao Distrito Federal, em 2017, por porte
populacional.
Porte populacional
(IBGE, 2015)
< 2,5 milhões de hab.

Valor de
repasse
R$ 90.000,00

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

R$ 110.000,00
R$ 130.000,00
R$ 150.000,00

Total

Estados
RR, AP, AC, TO, RO,
SE
DF, MT, RN, PI, AL,
AM, ES, PB, MS
GO, SC, MA, PA, CE
PE, PR, RS, BA, RJ,
MG, SP
27

Valor total de
repasse
R$ 540.000,00
R$ 990.000,00
R$ 650.000,00
R$ 1.050.000,00
R$ 3.230.000,00

Tabela 9 - Valor do FAN a ser repassado aos municípios com população acima de 150.000
habitantes, em 2017, por porte populacional.
Porte populacional
(IBGE, 2015)
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
R$ 20.000,00
R$ 30.000,00
R$ 35.000,00
R$ 40.000,00
R$ 50.000,00
R$ 60.000,00

Número de
municípios
43
61
28
17
7
17

Valor total de
repasse
R$ 860.000,00
R$ 1.830.000,00
R$ 980.000,00
R$ 680.000,00
R$ 350.000,00
R$ 1.020.000,00

R$ 80.000,00

10

R$ 800.000,00

R$ 100.000,00

6
190

R$ 600.000,00
R$ 7.120.000,00

Em 2017, foram contemplados 26 estados, o Distrito Federal, 190 municípios com mais de 150
mil habitantes e 965 municípios com população entre 30 mil e 149.999 mil habitantes. Esses
correspondem a aproximadamente 72% (48% se considerado apenas os municípios com
população acima de 150 mil habitantes) da população brasileira, e estão localizados
predominantemente da região sudeste, principalmente dos estados de Minas Gerais, São Paulo
e Rio de Janeiro. Os valores repassados são proporcionais à densidade populacional dos estados
e municípios. Os dados sobre execução orçamentária do FAN nos estados e municípios para o
ano de 2017 foram coletados por meio de um levantamento quantitativo transversal, descritivo
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e exploratório com base em dados de um questionário estruturado eletrônico disponibilizado
na plataforma FormSUS com período de coleta de 16/10/2017 a 28/02/20182.
As informações acerca do percentual de execução orçamentária 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 no ano
de 2017 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
dia do exercício de 2017 e o valor gasto até o último dia do exercício financeiro desse ano
(31/12/2017).
Responderam ao formulário 73 referências municipais de alimentação e nutrição e 19
referências estaduais, representando 38,4% e 70%, respectivamente, do total de municípios e
estados que receberam o incentivo em 2017. O resultado da execução orçamentária realizada
no citado exercício orçamentário será apresentado nas figuras 1 e 2:
Na figura 1 é possível visualizar o número de estados que se enquadraram em cada uma das
diferentes faixas de execução orçamentária. A maioria das secretarias estaduais de saúde
apresentaram execução situada entre 0-15%, seguida da faixa de execução entre 26–50%.
Figura 1 - Número absoluto de secretarias estaduais de saúde (y) por faixa de execução
orçamentária (x) do FAN no ano de 2017 (n=19).
Número de secretarias
estaduais

14

13

12
10
8
6
3

4
2

1

0

2
0

0
0-15

16-25

26-50
51-70
71-100
Faixas de execução orçamentária

Não informado

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;

2

Os dados coletados foram referentes ao ano de 2017. O período de coleta foi estendido até o mês de
fevereiro de 2018 devido ao prazo para fechamento gerencial das informações orçamentárias das secretarias
municipais e estaduais de saúde.
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Mudança recorrente do cargo de gestores em saúde;



Ata de registro de preços desatualizada;



Bloqueios judiciais no fundo de saúde;



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.

A figura 2 apresenta a execução orçamentária do FAN realizada por secretarias municipais de
saúde. Um percentual de 49,3% (n=36) dos municípios se situou numa faixa de execução entre
0 e 15%.

Figura 2 Número absoluto de secretarias municipais de saúde (y) por faixa de execução
orçamentária (x) do FAN no ano de 2017 (n = 73).
Número absoluto de secretarias
municipais de saúde
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36
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25
20
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2

2

16-25

26-50
51-70
71-100
Faixa de execução Orçamentária

0
0-15

Não informado Inconsistente

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.


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 em 2011
um incentivo financeiro para aquisição de equipamentos antropométricos pelos municípios
(Portaria nº 2.975, de 14 de dezembro de 2011).
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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 2011 e 2016 foram contempladas 19.443 Unidades Básicas de Saúde e 731 polos do
Programa Academia da Saúde, investimento correspondente a R$ 58.537.500,00. As portarias
que autorizaram os repasses são mostradas no quadro 4.

Quadro 4 - Portarias de autorização de repasses de recursos para aquisição de equipamentos
antropométricos, publicadas em 2017.
Portaria

Valor total

Destinação

Portaria nº 3.156/GM/MS, de R$ 10.176.000,00
27/12/2011

Unidades Básicas de Saúde

Portaria nº 3.157/GM/MS, de R$ 133.500,00
27/12/2011

Academias da Saúde

Portaria nº 2.392/GM/MS, de R$ 11.094.000,00
19/10/2012

Unidades Básicas de Saúde

Portaria nº 2.388/GM/MS, de R$ 1.500,00
19/10/2012

Academias da Saúde

Portaria nº 2.883/GM/MS, de R$ 11.622.000,00
26/11/2013

Unidades Básicas de Saúde

Portaria nº 2.268/GM/MS, de R$ 7.800.000,00
16/10/2014

Unidades Básicas de
Academias da Saúde

Saúde

e

Portaria nº 1.056/GM/MS, de R$ 9.199.500,00
24/05/2016

Unidades Básicas de
Academias da Saúde

Saúde

e

Portaria nº 3.437/GM/MS, de R$ 9.399.000,00
29/12/2016

Unidades Básicas de Saúde

Portaria nº 2.503/GM/MS, de R$ 3.144.000,00
28/09/2017

Unidades Básicas de Saúde

*Os valores repassados para cada município se encontra no tópico “III – Dados por Municípios,
item 1.1 Incentivo Financeiro para Estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional”.

Quanto a Portaria nº 3.437/GM/MS, de 29/12/2016, para definição do valor de repasse a cada
município, exclui-se aquelas UBS que já haviam recebido o recurso em portarias anteriores, e,
observando a ordem de ranqueamento dos municípios por estrato e nota do PMAQ, iniciou-se
pelo estrato 4, nota 3,5 até o limite orçamentário de despesa de capital disponível na Ação
Orçamentária 10.306.2069.20QH.001 – Segurança Alimentar e Nutricional para a Saúde. Foi
possível contemplar 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.
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Para contemplar outras UBS em 2017, foram excluídas aquelas que já haviam recebido o recurso
em anos anteriores e observada a ordem de ranqueamento dos municípios por estrato e nota
do PMAQ, iniciando-se pelo estrato 5, nota 4,99 até o limite orçamentário de despesa de capital
disponível na Ação Orçamentária 10.306.2069.20QH.001 – Segurança Alimentar e Nutricional
para a Saúde, no valor de R$ 3.144.000,00. Dessa forma, no corrente exercício foi possível
contemplar municípios com equipes classificadas até a nota 5,41 do estrato 5, conforme critérios
definidos na Portaria nº 2975, de 14 de dezembro de 2011.
Em 2017 foi publicada a Portaria nº 2.503/GM/MS, de 28/09/2017, no valor de R$ 3.144.000,00,
contemplando 1.048 Unidades Básicas de Saúde, pertencentes a 62 municípios com equipes de
atenção básica com adesão ao PMAQ-AB homologada.
Cabe salientar a necessidade de acompanhar a situação da infraestrutura de equipamentos
antropométricos nas UBS, tendo em vista a sumária 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.

3.3 Termo de Cooperação 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. Durante 10 anos, de 2006 a 2016, a
CGAN contou com o TC nº 49 e, com seu encerramento, iniciou-se articulação, já em 2016, para
elaboração de um novo instrumento.
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).
Assim, em 2017 foi firmado um novo TC, já mais amplo, 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.
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 disponibilidade
financeira para o ano de 2018.

3.4 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 visitas aos estados para participação de
oficinas in loco, participação em eventos, capacitações sobre implantação e monitoramentos de
programas, além de solução de dúvidas por telefone, e-mail e redes sociais.
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A estratégia do Grupo Técnico de Gestão (GT Gestão) tem como uma das responsabilidades
realizar visitas aos estados com vistas a apresentação dos produtos, informar sobre as ações e
incentivos disponíveis e tirar dúvidas dos gestores quanto à implementação de programas e
ações estratégicas de alimentação e nutrição alinhadas às demais políticas de saúde priorizadas
em cada lócus. Em 2017, a realização de visitas esteve prejudicada pela restrição na emissão de
passagens, especialmente para os técnicos bolsistas, cuja passagem é emitida via TC OPAS, mas
também pela limitação no número de passagens para servidores públicos, via SCDP.
Como parte das atividades do GT Gestão, todas as equipes da CGAN envolveram-se na
elaboração do Informativo Situacional dos Programas de Alimentação e Nutrição e Promoção
da Saúde na Atenção Básica. Este documento é elaborado, por estado (27) com objetivo de
acompanhar as ações, os programas e as estratégias desenvolvidas no âmbito da PNAN nos
estados e municípios por semestre, considerando informações consolidadas em junho e
dezembro. Esses documentos foram encaminhados às referências estaduais, por meio
eletrônico. Além disso, são encaminhados também ao Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), com
vistas a potencializar o alcance das informações, especialmente aos gestores municipais.
Em termos de conteúdo, além de constar uma breve introdução das ações compartilhadas entre
o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde, apresenta-se a posição
de cada município em relação ao alcance de metas pactuadas para os diferentes programas,
ações e iniciativas sob responsabilidade da CGAN.
Os relatórios situacionais procuram consolidar e sistematizar detalhes das ações: Vigilância
Alimentar e Nutricional (VAN); Programa Bolsa Família (PBF); Programa Nacional de
Suplementação de Vitamina A (PNSVA); NutriSUS; Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB);
Linha de Cuidado do Sobrepeso e da Obesidade; Programa Saúde na Escola (PSE); Programa
Academia da Saúde; Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN); Programa de
Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica e Estratégia e-SUS.
Essas informações evolutivas da cobertura de acompanhamento das ações nos estados e nos
municípios são oriundas de sistemas de informação do Ministério da Saúde e são organizados
por ações de alimentação e nutrição no formato de planilhas, gráficos e mapas. 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.
Como desdobramento da reunião de planejamento da Coordenação, definiu-se a priorização
de uma agenda permanente de videoconferências com as referências estaduais de alimentação
e nutrição. Essa estratégia visa aproximação e melhoraria na comunicação com as Referências
Estaduais de Alimentação e Nutrição, especialmente diante da falta de instrumento para
financiamento de eventos em 2017. As videoconferências realizadas são descritas no quadro 5.
Quadro 5 - Videoconferência realizadas em 2017, segundo data e pauta temática
Data
30 de março

Pauta
•
•
•
•

18 de maio

•
•
•

GT Gestão – Nova proposta de pontos focais aos estados
Apresentação das estratégias desenvolvidas por estado
Estratégia Amamenta e Alimenta
Informes: PSE – Semana Saúde na Escola, NutriSUS, PBF e
repelentes
Linha de cuidado da obesidade
Criança Feliz
e-Gestor
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29 de junho

27 de julho

22 setembro
30 de novembro

•
Informes Gerais: Micronutrientes – Vitamina A Programa Bolsa
Família, Sisvan, Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, Envio de
materiais,
•
Experiência do DF na implantação do Programa de Terapia
Nutricional (ênfase APLV)
•
Informe Edital de Pesquisa
•
Agenda da Obesidade
•
PSE – Informes gerais
•
Agenda de Obesidade Infantil
•
Doença Celíaca (Fenacelbra)
•
Informes gerais: Sistema de micronutrientes, Revisão do Guia
Alimentar da Criança, Portaria Programa de Obesidade Infantil
•
Balanço 2017
•
Perspectivas 2018: Discussão da proposta de Oficinas
Operacionais centralizadas (Brasília), Divulgação dos próximos eventos,
Oficinas GT Gestão nos estados
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4. ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL

4.1 Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A – PNSVA

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 infantil, por
meio da suplementação profilática com megadoses de vitamina A de 100.000 UI e 200.000 UI
para as crianças de 6 a 59 meses de idade. 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.
As metas são diferenciadas por região, conforme descrito abaixo:


Norte e Nordeste:

- 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.


Sul, Sudeste e Centro-Oeste:

- 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.
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. Ao ser incorporado ao conjunto de prioridades da Ação Brasil Carinhoso,
o programa passou a atender, 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 e todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
Em 2017, 3.573 municípios participaram do Programa em todo o país, dentre os quais 3.058
(85,6%) (Figura 1) registraram a administração das doses no sistema de gestão. Portanto, 515
municípios não registraram nenhuma informação no sistema ao longo do ano de 2017.
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Figura 3: Implantação do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, por Região,
Brasil - 2017.
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85,6
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Brasil

Fonte: Sistema de gestão do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e Sistema de
Micronutrientes – Módulo Vitamina A, 2017.

A meta para 2017 era suplementar 5.861.430 crianças de 6-59 meses de idade, sendo
suplementadas 2.967.410 crianças, o que representa 50,63% da meta anual. Ao longo do ano,
2.081 municípios (68,05% dos que registraram dados no sistema) apresentaram cobertura de
suplementação acima da média nacional.
No período de 2014 a 2017, apesar do aumento no número de municípios participantes do
programa, houve redução significativa na quantidade de crianças suplementadas, para todas as
faixas etárias e doses, culminando com o decréscimo de 3,45 pontos percentuais (com menos
455.392 crianças suplementadas), entre os anos de 2016 e 2017. Uma das principais
contribuições para esse decréscimo foram os problemas que ocorreram com a produção e
distribuição das cápsulas junto à FIOCRUZ/Farmanguinhos. Desde meados de 2016, todos os
estados da federação estavam desabastecidos e, em muitos municípios, foi suspensa a
distribuição dos suplementos às crianças pela falta de cápsulas.

Tabela 10 - Cobertura de suplementação de vitamina A em crianças de 6-59 meses de idade
segundo dose administrada [A] e UF. Brasil – 2017.
UF

6 a 11 meses – 100.000 UI
Meta

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES

16.245
54.842
75.256
7.275
199.87
8
128.00
5
2.346
17.518

12 a 59 meses – 200.000 UI

Quantidad
e de
crianças
suplement
adas
10.040
28.342
46.285
11.856
97.807

Percentua
l de
crianças
suplement
adas (%)
61,80%
51,68%
61,50%
162,97%
48,93%

43.438
112.165
209.681
40.523
576.634

1ª dose
Quantida
de de
crianças
supleme
ntadas
22.130
82.760
97.036
26.951
240.825

71.821

56,11%

254.444

120.269

47,27%

147.996

52.844

35,71%

16.063
12.216

684,70%
69,73%

77.872
74.352

43.877
36.592

56,35%
49,21%

46.723
44.604

9.618
12.353

20,59%
27,69%

Meta
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Percentua
l de
crianças
suplement
adas (%)
50,95%
73,78%
46,28%
66,51%
41,76%

16.531
86.011
115.816
23.155
319.696

2ª dose
Quantidad
e de
crianças
suplement
adas
6.843
21.755
52.047
8.002
82.552

Meta

Percentual
de crianças
suplementa
das (%)
41,39%
25,29%
44,94%
34,56%
25,82%

GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Bra
sil

51.067
116.20
9
58.060
17.923
27.768
143.17
6
53.507
136.40
0
50.717
25.569
37.497
48.071
26.099
10.097
12.345
5.424
36.466
34.931
25.538

42.117
80.919

82,47%
69,63%

159.620
339.599

97.704
199.327

61,21%
58,69%

100.101
198.409

35.196
80.111

35,16%
40,38%

45.576
12.411
29.646
62.486

78,50%
69,25%
106,76%
43,64%

190.401
56.967
87.029
397.131

150.909
30.020
61.729
144.141

79,26%
52,70%
70,93%
36,30%

107.626
34.173
49.010
223.203

62.899
9.215
24.539
53.757

58,44%
26,97%
50,07%
24,08%

40.123
87.577

74,99%
64,21%

159.648
349.035

93.913
182.513

58,83%
52,29%

92.679
210.518

48.455
97.182

52,28%
46,16%

28.828
6.079
6.850
32.399
17.624
8.904
1.902
2.690
26.129
7.302
21.759

56,84%
23,77%
18,27%
67,40%
67,53%
88,18%
15,41%
49,59%
71,65%
20,90%
85,20%

138.018
79.728
122.416
133.156
71.632
26.400
71.958
17.362
89.576
494.223
70.193

72.346
20.171
12.624
86.090
30.362
16.042
7.334
9.784
66.019
103.772
56.419

52,42%
25,30%
10,31%
64,65%
42,39%
60,77%
10,19%
56,35%
73,70%
21,00%
80,38%

80.085
47.739
83.254
76.650
39.009
15.796
43.162
10.411
54.404
291.302
38.877

35.984
5.737
3.045
32.211
10.154
5.917
2.173
3.999
27.244
34.642
22.190

44,93%
12,02%
3,66%
42,02%
26,03%
37,46%
5,03%
38,41%
50,08%
11,89%
57,08%

1.418.2
855.751
60,34%
4.443.201
29
{A} 100.000 UI e 200.000 UI 1ª e 2ª doses

2.111.659

47,53%

2.596.940

840.664

32,37%

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

A meta de suplementação de Vitamina A é feito a partir do somatório da quantidade de crianças
de 6 a 11 meses com a serem suplementadas com a quantidade de crianças de 12 a 59 meses a
serem suplementadas na 1ª dose. Sendo assim, a quantidade de crianças suplementadas para o
cálculo da meta considera a quantidade de crianças suplementadas nessas duas doses.
Tabela 11 - Cobertura de suplementação de vitamina A em crianças de 6-59 meses de idade
por UF, de acordo com o cálculo da meta. Brasil – 2017.
UF

Meta

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE

59.683
167.007
284.937
47.798
776.512
382.449
80.218
91.870
210.687
455.808
248.461
74.890
114.797
540.307
213.155
485.435

Quantidade de crianças
suplementadas
32.170
111.102
143.321
38.807
338.632
192.090
59.940
48.808
139.821
280.246
196.485
42.431
91.375
206.627
134.036
270.090
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Percentual de crianças suplementadas
(%)
53,90%
66,53%
50,30%
81,19%
43,61%
50,23%
74,72%
53,13%
66,36%
61,48%
79,08%
56,66%
79,60%
38,24%
62,88%
55,64%

PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Brasil

188.735
105.297
159.913
181.227
97.731
36.497
84.303
22.786
126.042
529.154
95.731
5.861.430

101.174
26.250
19.474
118.489
47.986
24.946
9.236
12.474
92.148
111.074
78.178
2.967.410

53,61%
24,93%
12,18%
65,38%
49,10%
68,35%
10,96%
54,74%
73,11%
20,99%
81,66%
50,63%

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

Milhões

Figura 4 - Suplementação de crianças de 6 a 59 meses de idade no período de 2011 a 2017.
Brasil, 2017.
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Fonte: Sistema de gestão do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A e Sistema de
Micronutrientes – Módulo Vitamina A.

Em relação à suplementação de vitamina A em crianças indígenas, a CGAN apoia a Coordenação
Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena
(CGAPSI/SESAI) na implementação do Programa em todos os dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI). A administração de megadoses de vitamina A para as crianças indígenas
aldeadas é realizada pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) dos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) em uma parceria da CGAN com a Coordenação-Geral de
Atenção Primária à Saúde Indígena (CGAPSI/DASI/SESAI). Ao longo do ano de 2017, apenas 2
DSEI não acessaram o sistema para registro das informações, sendo informadas a
suplementação de 72.015 crianças indígenas de 6-59 meses de idade (71,19% da meta anual).
Relatório de Gestão CGAN 2017

Tabela 12 - Suplementação de vitamina A em crianças indígenas de 6 a 59 meses de idade, por
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). Brasil – 2017.
DSEI

6 a 11 meses
Meta

12 a 59 meses
1ª dose
Quantidade
de crianças
suplementa
das

Percentual
de crianças
suplementa
das (%)

Meta

933

832

89,17

560

545

97,32

66,81

614

606

98,70

368

359

97,55

167

20,75

4.932

687

13,93

2.959

116

3,92

330

643

194,85

3.444

3.095

89,87

2.066

1.199

58,03

370

237

64,05

1.439

1.377

95,69

863

274

31,75

1.996

1.959

98,15

8.468

4.807

56,77

5.081

2.804

55,19

280

0

0,00

1.280

0

0,00

768

0

0,00

114
660
491
225

102
290
378
70

89,47
43,94
76,99
31,11

617
2.726
1.900
760

592
1.274
1.251
492

95,95
46,74
65,84
64,74

370
1.636
1.140
456

220
1.112
823
166

59,46
67,97
72,19
36,40

228

74

32,46

986

744

75,46

592

0

0,00

1.176

394

33,50

3.513

1.423

40,51

2.108

1.603

76,04

181

164

90,61

617

622

100,81

370

461

124,59

214

159

74,30

727

394

54,20

436

599

137,39

1.556

1.124

72,24

7.025

4.920

70,04

4.215

2.538

60,21

510
571
1.586

411
520
1.122

80,59
91,07
70,74

2.200
2.796
4.925

1.950
2.604
3.467

88,64
93,13
70,40

1.320
1.678
2.955

1.115
1.664
1.214

84,47
99,17
41,08

1.578

1.359

86,12

6.074

6.197

102,03

3.644

4.483

123,02

170

187

110,00

891

837

93,94

535

589

110,09

943

637

67,55

2.632

2.193

83,32

1.579

1.265

80,11

Minas
Gerais e
Espírito
Santo

397

369

92,95

1.616

1.429

88,43

970

1.154

118,97

Parintins

348

249

71,55

1.821

1.647

90,44

1.093

514

47,03

Alagoas e
Sergipe
Altamira
Alto Rio
Juruá
Alto Rio
Negro
Alto Rio
Purus
Alto Rio
Solimões
Amapá e
Norte do
Pará
Araguaia
Bahia
Ceará
Cuiabá
Guamá
Tocantins
Interior Sul
Kaiapó do
Mato
Grosso
Kaiapó do
Pará
Leste de
Roraima
Litoral Sul
Manaus
Maranhão
Mato
Grosso do
Sul
Médio Rio
Purus
Médio Rio
Solimões

Quantidade
de crianças
suplementa
das

Percentual
de crianças
suplementa
das (%)

290

205

70,69

232

155

805
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Meta

2ª dose
Quantida
Percentual de
de de
crianças
crianças
suplementada
suplemen
s (%)
tadas

Pernambuc
o

687

714

103,93

2.817

2.725

96,73

1.690

2.838

167,93

Porto
Velho

287

169

58,89

1.393

1.185

85,07

836

734

87,80

Potiguara

351

234

66,67

1.343

1.100

81,91

806

627

77,79

Rio Tapajós

445

279

62,70

1.636

1.035

63,26

982

502

51,12

Tocantins

404

352

87,13

1.716

1.273

74,18

1.030

1.235

119,90

Vale do Rio
Javari

187

114

60,96

752

761

101,20

451

181

40,13

Vilhena

259

176

67,95

890

896

100,67

534

456

85,39

Xavante

811

595

73,37

2.980

2.725

91,44

1.788

1.465

81,94

Xingu

196

0

0,00

995

0

0,00

597

0

0,00

Yanomami

962

428

44,49

3.855

2.839

73,64

2.313

658

28,45

Total

19.840

14.036

70,75

81.313

57.979

71,30

48.789

33.513

68,69

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

Desde 2013 foi iniciado o registro individualizado da suplementação de crianças indígenas
aldeadas pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) dos DSEI. Apesar do
aumento gradual de crianças indígenas suplementadas nos últimos anos, ao compararmos 2016
com o ano de 2017, observa-se uma redução de 6,34%, com 4.878 crianças suplementadas a
menos que no ano anterior.

Principais resultados alcançados em 2017


Realização do Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Fiocruz/Farmanguinhos
para normalização da aquisição e distribuição das cápsulas de Vitamina A.



Implantação do Sistema de Micronutrientes com os módulos de Ferro, NutriSUS e
Vitamina A. Os municípios poderiam inserir seus dados de monitoramento do PNSVA
através do Sistema de Gestão do PNSVA, vigente até 2017, ou através do Sistema de
Micronutrientes – Módulo Vitamina A, vigente a partir de outubro de 2017.



Ao avaliarmos a implantação do programa, 10 estados e o Distrito Federal destacam-se
com coberturas de implantação nos municípios acima de 90%: Acre e Distrito Federal
(100%), Alagoas (91,18%), Amazonas (98,39%), Ceará (97,28%), Goiás (96,19%),
Maranhão (91,71%), Mato Grosso (96,55%), Pará (93,75%), Rio Grande do Norte
(97,60%), Roraima (92,75%), Santa Catarina (92,75%) e Sergipe (96%).



Seis estados apresentaram cobertura acima de 70% das crianças suplementadas:
Tocantins (81,66%), Amapá (81,19%), Mato Grosso (79,60%), Minas Gerais (79,08%),
Distrito Federal (79,08%) e Sergipe (73,11%);



Apesar da redução na cobertura de suplementação e das dificuldades com o
abastecimento do insumo, comparando os anos de 2016 e 2017, quatro estados
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conseguiram aumentar o número de crianças suplementadas: Amazonas, Maranhão,
Mato Grosso e Roraima;


Sete estados apresentaram cobertura de suplementação de crianças abaixo de 50%: Rio
Grande do Sul (10,96%), Rio de Janeiro (12,18%), São Paulo (20,99%), Paraná (24,93%),
Pará (38,24%), Bahia (43,61%) e Roraima (49,10%).



Devido às dificuldades expostas quanto ao abastecimento de cápsulas aos estados e
municípios enfrentados em 2017, optamos por manter o número de municípios
participantes do programa e não abrimos adesão a novos participantes. Desta forma,
no período de 21 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018, recebemos 28 ofícios
solicitando exclusão do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. Assim
sendo, em 2017 contaremos com 3.545 municípios no programa em todo país.

Principais investimentos
Em 2017 foi firmado o TED nº 197/2017 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. O valor total pago pelo TED foi de R$ 1.915.800,00.
Durante o ano de 2017, foram distribuídas 1.511.400 cápsulas de 100.000 UI e 2.116.650
cápsulas de 200.000 UI. Em 2016, não foi firmado Termo de Execução Descentralizada (TED) com
a Fiocruz/Farmanguinhos para distribuição em 2017 devido aos entraves administrativos. O
quantitativo distribuído refere-se ao TED firmado em 2015 e seu aditivo.
Não houve, em 2017, investimentos em encontros para capacitação. O apoio aos estados e
municípios, foi realizado tão somente por meio de e-mail, telefone e durante as visitas do GT
Gestão.

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
•

Em 2017, enfrentamos dificuldades para a efetivação do TED com a
Fiocruz/Farmanguinhos com isso, os estados e municípios ficaram desabastecidos por
um longo período, o que prejudicou muito a cobertura e a implantação do PNSVA nos
municípios. A produção e distribuição das cápsulas será normalizada em 2018.

•

Entre os munícipios que não dispõem de informações registradas no sistema de gestão
do programa, bem como àqueles com baixas coberturas na suplementação de crianças,
municípios de grande porte populacional, incluindo algumas capitais, o que contribui
negativamente no alcance da meta de suplementação por parte dos estados.
Solicitamos o apoio das Coordenações Estaduais visando efetivar a implantação do
programa nessas localidades e nos colocamos à disposição para a realização de
atividades de educação permanente juntamente às equipes de Atenção Básica;

Perspectivas e desafios para 2018
•

Revisão da estratégia operacional de suplementação de Vitamina A nas regiões Sul
e Sudeste.

•

Investir em estratégias e esforços junto aos estados e municípios partícipes do
Programa, com vistas a melhorar a cobertura da suplementação em crianças.

•
Regularizar a distribuição das cápsulas de Vitamina A aos estados e municípios.
Relatório de Gestão CGAN 2017

•

Efetivar TED com a Fiocruz/Farmanguinhos para 2019.

4.2 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 combate da deficiência de ferro no Brasil. O programa 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.
As condutas terapêuticas adotadas no PNSF estão em consonância com as recomendações
oficiais da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Sociedade Brasileira de Pediatria para
prevenção e controle da deficiência de ferro, e da Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia para prevenção da ocorrência de defeitos abertos do tubo neural.
Os suplementos de ferro e ácido fólico estão disponíveis nas farmácias das Unidades Básicas de
Saúde, em todos os municípios brasileiros, para toda a população prevista pelo Programa. 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.
Em outubro de 2017 foi criado o Sistema de Micronutrientes – Módulo 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.
Ressaltamos que o monitoramento do estoque, entrada e saída dos medicamentos deve ser
feito pelo Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus).
A conduta do programa foi atualizada através da Portaria nº 1.977, de 12 de setembro de 2014,
sendo preconizada a suplementação com os suplementos e dosagens conforme quadro 6, a
seguir:

Quadro 6 - Conduta de suplementação e dosagem preconizado para o PNSF.
Público
alvo

Suplemento

Dosagem

Periodicidade

Apresentação na
RENAME *

Crianças 624 meses

Sulfato ferroso
gotas 25 mg/ml

1 mg/Kg peso/dia

Diariamente

Solução oral 25mg/ml
Fe++

Gestantes

Sulfato ferroso
Ácido fólico

40 mg de ferro
elementar
400mcg de ácido
fólico

Diariamente

Comprimido de 40mg
FE++
Solução oral 0,2mg/ml
de ácido fólico

Puérperas

Sulfato ferroso

40 mg de ferro
elementar

Diariamente

Comprimido de 40mg
FE++

Fonte: manual de condutas do PNSF;
*RENAME: Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 2017.
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Em 2017, foram suplementadas com Sulfato Ferroso para prevenção da anemia 119.378
crianças, o que corresponde a 2,69% da meta de 4.441.081 crianças. Com relação às gestantes,
250.526 (12,93%) foram suplementas com sulfato ferroso e 217.089 (11,20%) foram
suplementadas com ácido fólico. A meta era suplementar 1.937.472 gestantes com sulfato
ferroso e ácido fólico.
Ressaltamos que, como o Sistema de Micronutrientes – Módulo Ferro só foi liberado no final de
2017, por isso muitos municípios não conseguiram inserir seus dados de suplementação o que
implicou no baixo alcance das metas. Contamos com o apoio das Referências Estaduais de
Alimentação e Nutrição para incentivarem a utilização desse Sistema a partir de 2018 e, com
isso, termos um maior registro de dados que reflitam a realidade municipal e estadual.
As tabelas de 13 a 14, abaixo, sistematizam a cobertura de suplementação de ferro por grupo
populacional e Unidade da Federação e, a tabela 15, a cobertura da suplementação de ácido
fólico:
Tabela 13 - Cobertura de suplementação de Sulfato Ferroso em crianças de 6-24 meses de
idade, por UF, Brasil – 2017.
Estado

Crianças a serem suplementadas
com Sulfato Ferroso (Meta)

Nº de Crianças suplementadas
com Sulfato Ferroso

Cobertura

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Brasil

25.237
86.725
120.769
23.255
333.235
211.019
61.221
78.611
141.496
204.315
407.146
62.703
79.581
239.419
92.089
215.455
78.834
230.722
318.749
76.110
40.844
15.680
204.358
132.321
55.230
866.288
39.669
4.441.081

0
131
17.604
5.401
7.289
25.214
4.057
0
8.344
2.504
2.564
0
3.292
8.313
2.930
7.577
2.295
1.047
34
6.075
3.066
0
102
170
4.875
6.356
138
119.378

0,00%
0,15%
14,58%
23,23%
2,19%
11,95%
6,63%
0,00%
5,90%
1,23%
0,63%
0,00%
4,14%
3,47%
3,18%
3,52%
2,91%
0,45%
0,01%
7,98%
7,51%
0,00%
0,05%
0,13%
8,83%
0,73%
0,35%
2,69%

Fonte: Sistema Micronutrientes - Módulo Ferro, 2017.

Tabela 14 - Cobertura de suplementação de Sulfato Ferroso em gestantes por UF. Brasil –
2017.
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Estado
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Brasil

Gestantes a serem suplementadas com
Sulfato Ferroso (Meta)
14.190
34.397
53.812
13.990
132.645
85.243
28.852
37.348
65.158
77.930
176.343
29.195
34.580
94.776
40.055
98.190
32.089
98.409
155.063
31.696
15.067
7.412
94.083
63.824
22.654
385.213
15.258
1.937.472

Gestantes suplementadas
com Sulfato Ferroso
29
667
2.844
0
29.667
50.692
7.348
0
14.885
1.741
5.102
0
6.443
10.385
4.739
94.309
1.918
3.858
1.627
5.459
3.970
0
22
288
3.725
508
300
250.526

Cobertura
0,20%
1,94%
5,29%
0,00%
22,37%
59,47%
25,47%
0,00%
22,84%
2,23%
2,89%
0,00%
18,63%
10,96%
11,83%
96,05%
5,98%
3,92%
1,05%
17,22%
26,35%
0,00%
0,02%
0,45%
16,44%
0,13%
1,97%
12,93%

Fonte: Sistema Micronutrientes - Módulo Ferro, 2017.

Tabela 15- Cobertura de suplementação de Ácido Fólico em gestantes por UF. Brasil – 2017.
Estado
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR

Gestantes a serem suplementadas com
Ácido Fólico (Meta)
14.190
34.397
53.812
13.990
132.645
85.243
28.852
37.348
65.158
77.930
176.343
29.195
34.580
94.776
40.055
98.190
32.089
98.409
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Gestantes suplementadas com
Ácido Fólico
18
645
2.334
0
18.981
50.092
7.319
0
10.850
1.417
4.349
0
6.147
9.992
4.634
79.030
1.844
4.509

Cobertura
0,13%
1,88%
4,34%
0,00%
14,31%
58,76%
25,37%
0,00%
16,65%
1,82%
2,47%
0,00%
17,78%
10,54%
11,57%
80,49%
5,75%
4,58%

RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Brasil

155.063
31.696
15.067
7.412
94.083
63.824
22.654
385.213
15.258
1.937.472

969
5.181
3.710
0
22
234
4.021
491
300
217.089

0,62%
16,35%
24,62%
0,00%
0,02%
0,37%
17,75%
0,13%
1,97%
11,20%

Fonte: Sistema Micronutrientes - Módulo Ferro, 2017.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
•
Lançamento do Sistema de Micronutrientes – Módulo Ferro que permitirá um
monitoramento mais efetivo das crianças e gestantes suplementadas.
•
Relatório do Sistema Hórus: 934 municípios (16,77%) informaram movimentação de
estoque (entradas e saídas) de sulfato ferroso e 1209 municípios (21,07%) informaram
movimentação de estoque de ácido fólico na farmácia básica.

Principais investimentos
Os custos com a aquisição dos suplementos de ferro e ácido fólico previstos no Programa estão
por conta do município ou estados (onde couber), por meio do recurso financeiro do
Componente Básico de Assistência Farmacêutica. Portanto, não há previsão no orçamento da
CGAN para essa aquisição em decorrência da descentralização dos recursos, via Componente
Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013).

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
•
Baixo preenchimento do Sistema de Micronutrientes – Módulo Ferro, porém
ressaltamos que o Sistema só foi liberado no final de 2017.
•
Baixo número de municípios com Sistema Hórus implantado: atualmente poucos
municípios utilizam o sistema de gestão da Assistência Farmacêutica para gestão dos insumos

Perspectivas e desafios para 2018


Mobilizar os municípios para realização da compra descentralizada dos
suplementos, via Componente Básico da Assistência Farmacêutica, e registro dos
suplementos no Sistema de gestão da Assistência Farmacêutica - Hórus;



Fomentar a investigação acerca da magnitude da deficiência de ferro infantil no país;
e



Garantir a continuidade da nova estratégia de prevenção e controle da anemia por
deficiência de ferro – NutriSUS.
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4.3 Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em pó –
NutriSUS
A estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes (vitaminas e minerais)
em pó – NutriSUS consiste na adição de uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma
das refeições diárias oferecidas às crianças de 06-48 meses. Os micronutrientes em pó são
embalados individualmente na forma de sachês (1g).
A Estratégia NutriSUS ocorre por meio de ciclos de fortificação. Adiciona-se um sachê de 1g,
diariamente por 60 dias (de segunda a sexta-feira), em uma das refeições da criança até finalizar
o ciclo de 60 sachês3. Em seguida, é realizada uma pausa na administração de 3 a 4 meses. Após
esse período, inicia-se outro ciclo de 60 dias; seguindo essa sequência até a criança completar
48 meses.
O NutriSUS é uma ação optativa do Programa Saúde na Escola (PSE) e teve início em 2014 nas
creches participantes do PSE pactuadas pelos municípios. Ou seja, os municípios que aderiram
ao PSE decidiam voluntariamente se participavam ou não do NutriSUS.
O NutriSUS teve início em 2014 nas creches participantes do Programa Saúde na Escola (PSE)
pactuadas pelos municípios e 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 participação do NutriSUS em 2014. Ao final da adesão, foram
contemplados 1.045 municípios, 6.340 creches e 304.719 crianças, conforme Tabela 16, a seguir.

Tabela 16 - Resultado Final da Adesão de Municípios ao NutriSUS, por UF. Brasil, 2017.
UF
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
Norte
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
Nordeste
DF
GO
MS
MT
Centro-Oeste

Municípios
9
7
5
18
11
5
24
79
53
185
106
79
66
62
48
61
18
678
1
35
6
33
75

3

Nº creches
22
17
10
80
20
9
52
210
294
918
1.387
783
266
376
383
331
72
4810
2
124
25
85
236

Nº crianças
2.634
2.108
665
4.852
1.723
869
4.500
17.351
15.051
41.919
52.891
25.160
14.266
12.746
6.636
13.030
2.527
184.226
53
9.918
2.588
9.551
22.110

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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PR
RS
SC
Sul
ES
MG
RJ
SP
Sudeste
Brasil

42
8
18
68
3
88
20
34
145
1.045

168
45
86
299
9
411
179
186
785
6.340

11.691
2.305
6.996
20.992
670
28.871
11.995
18.504
60.040
304.719

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
Em 2016, 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. De acordo com a quantidade de creches e crianças
pactuadas pelos municípios, o MS, através do Departamento de Assistência Farmacêutica,
enviou os sachês para os estados, que encaminharam os insumos para os municípios, por meio
das Coordenações Estaduais de Assistência Farmacêutica.
•

Em 2017, foram adquiridos 20.000.000 milhões de sachês e distribuídos 18.369.000
para atendimento 304 mil crianças atendidas em 6340 creches, localizadas em 1045
municípios;

•

Foi iniciado um novo Termo de Referência para aquisição de mais 40 milhões de
sachês, que abastecerão os municípios participantes no 1º e 2º semestres de 2018,
garantindo a continuidade do Programa. A primeira distribuição de 20 milhões de
sachês ocorreu em janeiro de 2018.

•

A partir de outubro de 2017, foi disponibilizado para os municípios participantes do
NutriSUS o Sistema Micronutrientes - Módulo NutriSUS para o registro do número
de crianças suplementadas, ou seja, o registro daquelas que receberam pelo menos
36 sachês durante o ciclo. Devido a questões burocráticas, o sistema de
monitoramento foi liberado apenas em novembro de 2017. Portanto, na Tabela 17
abaixo constam apenas os dados referentes ao 1º ciclo de suplementação de 2017:

Tabela 17 – Cobertura de crianças suplementadas com NutriSUS, no 1º. Semestre de 2017, por
UF
UF

Meta

Número de Crianças Suplementadas

Cobertura

AC

2.634

861

32,7%

AL

15.051

19126

127,1%

AM

2.108

1213

57,5%

AP

665

261

39,2%

BA

41.919

7975

19,0%

CE

52.891

12086

22,9%

DF

53

0

0,0%
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ES

670

101

15,1%

GO

9.918

4286

43,2%

MA

25.160

2014

8,0%

MG

28.871

8734

30,3%

MS

2.588

385

14,9%

MT

9.551

4088

42,8%

PA

4.852

975

20,1%

PB

14.266

2787

19,5%

PE

12.746

12886

101,1%

PI

6.636

1563

23,6%

PR

11.691

1881

16,1%

RJ

11.995

1134

9,5%

RN

13.030

2701

20,7%

RO

1.723

238

13,8%

RR

869

174

20,0%

RS

2.305

368

16,0%

SC

6.996

1510

21,6%

SE

2.527

463

18,3%

SP

18.504

2460

13,3%

TO

4.500

1273

28,3%

Brasil

304.719

91543

30,0%

Ressaltamos que, como o Sistema de Micronutrientes – Módulo NutriSUS só foi liberado no final
de 2017, muitos municípios não conseguiram inserir seus dados de suplementação o que
implicou no baixo alcance das metas. Contamos com o apoio das Referências Estaduais de
Alimentação e Nutrição para incentivarem a utilização desse Sistema para registro do segundo
ciclo de suplementação de 2017 (aberto para registro das informações de fevereiro a maio) e,
com isso, termos um maior registro de dados que reflitam a realidade municipal e estadual.

Principais investimentos
Em 2017, o Ministério da Saúde investiu R$ 3.221.489,00 (três milhões duzentos e vinte e um
mil quatrocentos e oitenta e nove reais) para aquisição de 40 milhões de sachês.

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas


Aquisição de mais 40 milhões de sachês para abastecimento dos municípios
participantes durante o 1º e 2º semestres de 2018,

Perspectivas e desafios para 2018
•

Conjugar esforços institucionais para garantir a aquisição e o suprimento adequados
e continuados dos sachês, de forma a evitar a descontinuidade da estratégia
NutriSUS nos municípios que aderiram;

•

Apoiar estados e municípios na implantação e continuidade da estratégia NutriSUS.
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4.4 Vigilância Epidemiológica, Assistência e Atenção Nutricional dos Casos de Beribéri
O Beribéri é uma doença causada pela deficiência de tiamina (vitamina B1), de natureza
multicausal, que, apesar de fácil tratamento, pode levar ao óbito. No Brasil, os casos mais
recentes ocorreram, a partir de 2006, após o surgimento de óbitos em adultos jovens por causa
mal definida no estado do Maranhão. Mais tarde, novos casos foram notificados nos Estados de
Tocantins e Roraima.
Grande parte dos surtos de Beribéri associa-se a condições de pobreza e fome, relacionando-se
com situações de insegurança alimentar e nutricional grave, alimentação monótona baseada em
arroz polido, elevado teor de carboidratos simples. Alguns grupos de risco específicos são
acometidos pelo problema - alcoolistas, gestantes, crianças e pessoas que exercem atividade
física extenuante.
Esta ação tem meta estabelecida no PLANSAN 2016-2019: M04 - 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).
O registro dos casos suspeitos e confirmados de beribéri é realizado pelos municípios,
coordenação de vigilância epidemiológica hospitalar e Distritos Sanitários por meio da
Plataforma FormSUS (http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=23655).
As ações de enfrentamento do beribéri visam orientar e apoiar as equipes de Atenção Básica e
Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena na 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 2006 e 2017, foram confirmados 2.277 casos de beribéri no país, totalizando
1.432 casos no estado do Maranhão (62,9%), 613 casos em Roraima (26,9%) e 232 casos em
Tocantins (10,2%); com a ocorrência de 50 óbitos no período, conforme disposto no gráfico 5, a
seguir.

Nº casos confirmados

Figura 5 - Número de casos confirmados por beribéri e óbitos, Brasil 2006-2017.
600
500
400
300
200
100
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Maranhão 434 551 226 134 50
8
14
9
4
1
0
1
Roraima
0
0
52 226 71
55 100 14
23
24
18
30
Tocantins 9
18
41
20
42
10
11
39
9
8
14
11
Óbitos
42
1
0
1
0
0
0
1
1
2
1
1

Fonte: Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição/DAB/SAS.
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Ao longo do ano foram registrados no formulário eletrônico do FormSUS a ocorrência de 155
casos suspeitos de beribéri no país, sendo 1 caso no estado do Maranhão (0,65%), 1 no Distrito
Federal (0,65%), 1 no Pará (0,65%), 35 em Roraima (22,6%) e 116 no Tocantins (74,8%); além de
1 paciente residente fora do país.
Porém, entre os 155 casos suspeitos notificados em 2017, apenas 49 concluíram a prova
terapêutica (31,6%) com a confirmação do agravo em 42 pacientes e em 5 casos foi descartado
o quadro de beribéri (1 por resposta negativa ao tratamento e 4 sem informação).
Entre os 42 casos confirmados de beribéri, 1 ocorreu no estado do Maranhão, 30 em Roraima e
11 no Tocantins; sendo 21 casos de beribéri na forma úmida, 17 beribéris seco e 4 casos sem
classificação. O agravo acometeu 26 homens (61,9%) e 16 mulheres (38,1%), a mediana da idade
foi de 37 anos (variando de 16 a 71 anos de idade) e 40 casos acometeram populações indígenas
(95,2%).
Com base nas orientações para notificação dos casos de beribéri, constantes no Guia de consulta
para Vigilância Epidemiológica, Assistência e Atenção Nutricional dos Casos de Beribéri, por
meio da ficha de investigação clínica e de notificação dos casos de beribéri disponibilizada no
sistema de formulários do DATASUS – FormSUS, foram obtidas as seguintes informações sobre
a ocorrência dessa deficiência nutricional no ano de 2017:


Entre os casos suspeitos, a mediana de idade foi de 44 anos (com pacientes entre 8
meses e 82 anos de idade) e 111 indivíduos eram do sexo masculino (71,6%). No quesito
raça/cor, 99 se declararam pardos (63,8%), 46 indígenas (29,7%), 6 negros (3,9%) e 4
brancos (2,6%). Quanto à renda familiar, 54 informaram receber 1 salário mínimo
(34,8%), 25 recebem 2 salários mínimos ou mais (16,1%), 21 recebem menos de 1 salário
mínimo (13,5%) e 11 vivem sem renda (7,1%). No que tange à escolaridade 71% dos
indivíduos possuem baixa escolaridade (não sabem ler ou escrever, são alfabetizados ou
possuem o ensino fundamental incompleto), conforme disposto no gráfico abaixo.



Os casos foram notificados no formulário eletrônico, em sua maioria, por unidade
hospitalar (69,7%) com 108 formulários registrados, seguidos pelos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI) com 43 casos (27,7%), 2 casos pela Secretaria Estadual de
Saúde (1,3%), 1 caso pela Coordenação Municipal de Vigilância Epidemiológica (0,6%) e
1 caso pela Unidade Básica de Saúde (0,6%). Os casos notificados no Pará, Distrito
Federal e fora do país, foram registrados entre pacientes atendidos pelo Hospital Geral
de Palmas.



Cabe destacar que entre os 108 casos suspeitos notificados pelo Hospital Geral de
Palmas, foram registrados a ocorrência de indivíduos com sintomatologia diversa
(acidentes automobilísticos, portadores de doenças mentais, poli traumatismo,
diabetes, icterícia, hepatopatia, desconforto abdominal, etc), não necessariamente
associados aos sinais e sintomas característicos da deficiência de tiamina. Entre os 108
casos notificados, apenas 3 concluíram a prova terapêutica, ambos residentes na cidade
de Palmas/TO, com a confirmação do agravo em apenas 1 paciente. Para todos os
demais pacientes notificados com suspeita de beribéri, não houve o adequado registro
no campo “Consulta de retorno - 2ª etapa/Confirmação do Caso”; além da ocorrência
de 16 óbitos por outras causas não associadas à deficiência de tiamina. Porém, muito
nos preocupa o elevado registro de casos suspeitos sem a continuidade do
acompanhamento do serviço de saúde, a falta de diálogo entre o serviço hospitalar e os
demais pontos da Rede de Atenção à Saúde (UPA, UBS e CAPS, especialmente) e a
dificuldade na associação dos óbitos à ocorrência (ou não) do quadro de beribéri. Esta
situação foi apontada ao longo do ano, tanto para a equipe do Núcleo de Vigilância
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Epidemiológica do Hospital, como para as áreas de Alimentação e Nutrição e de
Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, sem que
as devidas correções fossem sanadas.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
•

A Ação para o Enfrentamento do Beribéri está focalizada nos estados do Maranhão,
Tocantins e Roraima, com especial atenção para áreas indígenas neles localizadas.

•

Considerando o Guia de consulta para vigilância epidemiológica, assistência e
atenção nutricional dos casos de beribéri, foram reforçadas as recomendações para
aquisição dos suplementos de tiamina, por parte dos municípios e estados com
casos notificados, em função da necessidade de realização da prova terapêutica
para confirmação dos casos e tratamento dos pacientes.

Principais investimentos
No orçamento da CGAN não há previsão de recursos para esta ação, uma vez que a aquisição
dos suplementos de tiamina está prevista na RENAME 2017, a partir do recurso financeiro do
Componente Básica da Assistência Farmacêutica.

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
•

Não inclusão do agravo na agenda política e técnica dos gestores estaduais e
municipais de saúde e sua invisibilidade para os demais setores e órgãos com
interface para o enfrentamento do agravo;

•

Baixa disponibilidade de suplementos de tiamina (Cloridrato de tiamina
comprimidos 300mg) nos serviços de Atenção Básica;

•

A não obrigatoriedade da notificação formal dos casos – via SINAN – pode resultar
em subnotificação do agravo no país.

•

Falta de capacitações presenciais aos estados e DSEIs.

Perspectivas e desafios para 2018
O enfrentamento do beribéri foi incluído como meta no Plano plurianual 2016-2019,
considerando que este documento elenca as prioridades do Governo Executivo Federal e pode
trazer maior visibilidade ao tema: “Reduzir em 50% o número de casos confirmados de Beribéri”,
o que exige recrudescimento das estratégias de ação, vez que, conforme mostram os dados de
prevalência do Beribéri, não houve redução no número de casos notificados nos últimos anos,
ao contrário, houve um aumento de casos suspeitos e confirmados.


Investir e apoiar a formação das equipes de Atenção Básica, para diagnóstico do agravo;



Melhorar o diagnóstico, a notificação e a assistência integral à saúde na Rede de
Atenção à Saúde;



Elaborar Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Beribéri;



Orientar estados com casos de beribéri a discutirem a possibilidade de inclusão do
agravo na lista de doenças de notificação obrigatória em âmbito estadual;
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Garantir a disponibilidade dos suplementos de tiamina em todas as UBS dos Estados do
Maranhão, Roraima e Tocantins;



Investir no fomento de estudos e pesquisas que apresentem a determinação e/ou
cadeia de determinação do agravo;



Investigar a existência do agravo em outros estados e entre outros povos e comunidades
tradicionais.

4.5 Linha de cuidado do sobrepeso e da obesidade na Rede de Atenção à Saúde (RAS)
das pessoas com doenças crônicas

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. Iniciativa - I14 - 05SB - Implantação das Linhas de Cuidado de sobrepeso e
obesidade em pelo menos 70% dos estados e Distrito Federal.
No Brasil, o comportamento das prevalências de excesso de peso e de obesidade da população
adulta com 20 anos ou mais de idade, a partir dos últimos inquéritos nacionais - Pesquisa de
Orçamentos Familiares - POF 2002-2003; POF 2008-2009 e Pesquisa Nacional de Saúde 2013,
apresentou um aumento contínuo tanto para os homens quanto para as mulheres. Para os
homens, a prevalência de excesso de peso aumentou de 42,4% em 2002-2003 para 57,3% em
2013 e a obesidade de 9,3 % para 17,5%. No caso das mulheres, este aumento foi mais
acentuado, passando de 42,1% em 2002-2003 para 59,8% em 2013, ao passo que a obesidade
passa de 14,0% para 25,2%.
Estima-se que mais da metade da população apresenta excesso de peso (56,9 %), ou seja, cerca
de 82 milhões de pessoas apresentaram o Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou maior do que
25 kg/m2, indicando uma prevalência maior de excesso de peso no sexo feminino (58,2 %),
sendo do sexo masculino (55,6%). A obesidade, caracterizada por IMC igual ou superior 30
kg/m2, foi diagnosticada para 16,8% dos homens, 24,4% das mulheres. Pessoas com obesidade
representam quase um terço do total de homens com excesso de peso e mais de um terço no
caso das mulheres com excesso de peso.
Diante do avanço do sobrepeso e da obesidade, a Linha de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade
(LCSO) estabelece 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, 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 424 e 425, ambas de 19 de
março de 2013, preveem que as Secretarias de Saúde dos Estados pactuem planos regionais
para organização da LCSO, estabelecendo em conjunto com seus respectivos municípios, os
fluxos e mecanismos de referência e contrarreferência, definindo as ações da assistência e a
distribuição dos serviços habilitados, conforme a necessidade da população e a disponibilidade
orçamentária. Com a publicação da Portaria GM/ MS nº 62, de 6 de janeiro de 2017, para o
processo de credenciamento/habilitação de Serviço de Assistência de Alta Complexidade ao
Indivíduo Portador de Obesidade, a Secretaria de Saúde do Estado deverá encaminhar resolução
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da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovando a indicação do estabelecimento de saúde
a ser credenciada sem prejuízo à responsabilidade dos Estados e Municípios de organizarem as
Linhas de Cuidado para garantia do cuidado integral.
Em 2017, com a publicação da Portaria Conitec nº 5 de 3/1/2017, foi incorporado o
procedimento de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia no SUS, o qual foi incluído na Tabela
de Procedimentos, Medicamentos e OPM por meio da publicação da Portaria GM/ MS nº 482,
de 6/3/2017.
Desde a publicação dessas normativas, o Ministério da Saúde tem promovido encontros com
técnicos de secretarias de saúde para apoiar a construção dos planos regionais de atenção à
saúde, sendo a LCSO, prioritária nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na RAS. Desta
forma, 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 (primária, secundária ou
terciária) 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.
No âmbito do Ministério da Saúde, o processo de acompanhamento das Linhas de Cuidado é
realizado por meio da articulação e envolvimento das áreas técnicas: Coordenação-Geral de
Atenção Especializada (CGAE) do Departamento de Atenção Especializada (DAE) e CoordenaçãoGeral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do Departamento de Atenção Básica (DAB).

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
Até final de 2017, 17 (62,9%) Estados apresentaram processos de organização das ações e
serviços para implantação da LCSO: Acre; Bahia; Ceará; Distrito Federal; Espirito Santo; Goiás;
Maranhão; Minas Gerais; Paraíba; Paraná; Pernambuco; Piauí; Rio de Janeiro; Rio Grande do
Norte; Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.
Atualmente, cinco estados (18,5%) possuem LCSO em fase de implantação regionalmente: Acre
(1 LC), Maranhão (1 LC), Minas Gerais (6 LC), Rio Grande do Sul (1 LC) e São Paulo (16 LC).
Ao todo, 25 linhas de cuidado do sobrepeso e obesidade estão em fase de
implantação/execução para o cuidado integral, conforme quadro 7, abaixo:
Quadro 7- Linhas de Cuidado do sobrepeso e obesidade em implantação/execução, por
Unidade da Federação
Acre: Região de Saúde do Baixo Acre e Purus.
Maranhão: São Luís do Maranhão.
Minas Gerais: Centro: Belo Horizonte/Sete Lagoas; Leste: Governador Valadares, Sudeste:
Juiz de Fora; Sul: Alfenas/Pouso Alegre/ Poços de Caldas/ Passos e Varginha; Triângulo do
Norte: Uberlândia e Triângulo do Sul.
Rio grande do Sul: Macrorregião Serra (Caxias e Hortênsias, Campos de Cima Serra,
Vinhedos e Basalto, Uva Vale RS).
São Paulo: RRAS 1 (Grande ABC): Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; RRAS 2 (Alto Tietê): Arujá, Biritiba Mirim,
Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Moji das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e
Suzano; RRAS 3 (Franco da Rocha): Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha
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e Mairiporã; RRAS 4 (Mananciais): Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra,
Juquitiba, São Lourenço, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista; RRAS 5 (Rota dos
Bandeirantes): Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e
Santana de Parnaíba; RRAS 6/ DRS I (Grande São Paulo): São Paulo; RRAS 9 (Bauru): Vale
do Jurumirim, Bauru, Polo Cuesta, Jau e Lins; RRAS 10 (Marília): Adamantina, Assis, Marília,
Ourinhos e Tupã; RRAS 11 (Presidente Prudente): Alta Paulista, Alta Sorocaba, Alto
Capivari, Extremo Oeste Paulista e Pontal do Paranapanema; RRAS 13/ DRS III - de
Araraquara; RRAS 13/ DRS V - de Barretos; RRAS13/ DRS XIII - de Ribeirão Preto; RRAS 12/
DRS XV - de São José do Rio Preto/ Catanduva; RRAS 7/DRS IV - de Baixada Santista e RRAS
7/DRS XII - de Registro/ Vale do Ribeira.

Simultaneamente à implantação das LCSO, diversas atividades e estratégias foram realizadas e
contribuíram para esse resultado:
 Publicação das seguintes Portarias:
•

Habilitação do Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi HGG (Habilitado com linha de
cuidado -código 02.03, Portaria GM/MS nº 2.873, de 27/10/2017).

•

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.

•

Portaria Conitec nº 5 de 3/1/2017, que incorpora o procedimento de Cirurgia Bariátrica
por Videolaparoscopia no SUS.

 Qualificação da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade:
•

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 com participação em seminários e oficinas estaduais para
acompanhamento da execução das linhas de cuidado publicadas no ano anterior e,
•

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

Quadro 8 - Resumo das visitas realizadas aos estados, em 2017
Estados
visitados

Principais ações realizadas durante

Minas Gerais
(visita: 10/10)

Sobre as linhas de cuidado já publicadas, ficou decidido que todas as linhas deverão
passar por processo de revisão e acompanhamento da SES/ MG para implantação
nas redes de atenção.

Rio Grande do
Sul (visita: 30 e
31/10)

Sobre o enfrentamento da obesidade, ficou acordado elaboração do Plano Estadual
de Enfrentamento à Obesidade, com apoio do Secretário de Saúde.

Visitas aos estados

- A equipe trabalha com possibilidade de aumentar o acesso à cirurgia bariátrica com
inclusão de mais 4 hospitais: Hospital Monte Negro que demonstrou interesse;
Hospital Cruz Alta, que já tem negociação avançada; Hospital de Santa Maria e
Hospital do município de Tramandai responsável pela região Sul.

Relatório de Gestão CGAN 2017

- A SES sugeriu fortalecimento na educação das escolas iniciando-se pela
regulamentação da Lei Estadual nº 13.027/2008, publicada, porém não
regulamentada pelo estado, que dispõe sobre a comercialização de lanches e de
bebidas em escolas no âmbito do Estado.
- A SES irá trabalhar para estimular municípios a incluírem dados no Sisvan.
Piauí (visita: 13
e 14/110

O estado do Piauí é um dos cinco estados que não apresentam hospital habilitado
pelo Ministério da Saúde para o tratamento cirúrgico da obesidade.
Desse modo ficou acordado, com o secretário de saúde, compromisso em agilizar o
processo de credenciamento do Hospital Getúlio Vargas junto a SES/PI e
levantamento para novas indicações de habilitação na alta complexidade.
Para isso, está em formação um grupo técnico para trabalhar ações intersetoriais
para o enfrentamento do sobrepeso e da obesidade e elaboração de indicadores
capazes de mensurar o percentual de pacientes com abandono/ adesão ao
tratamento nos pontos de atenção à saúde.
Outra ação foi à assinatura da Portaria de Ambientes Saudáveis.

Mato Grosso do
Sul (visita: 21 e
22/11)

Participação das áreas técnicas da CGAN: academia da saúde e alimentação
adequada e saudável na Oficina Estadual de Promoção de Saúde em Campo Grande.
A capital apresentou o segundo maior índice de sobrepeso, segundo o Vigitel 2016.
A SES ficou de promover uma oficina técnica para elaboração do Plano de
Enfrentamento da Obesidade no estado e, assim iniciar a organização das linhas de
cuidado no estado.

Espírito Santo
(visita: 5 e 6/12)

A SES lançou o Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças
Crônicas e Agravos Não Transmissíveis (DANTs).
Na reunião com áreas técnicas da SES, discutiu-se sobre a importância da regulação.
Houve proposta de se iniciar pelo formulário de consultas para bariátrica,
ampliando-se para consultas na UBS e outros pontos de atenção na Rede. Elaborar
o Protocolo de regulação a partir do formulário de encaminhamento de consultas,
para organizar a referência e contrarreferência no estado.
Em relação ao acesso: Há um hospital que tem interesse em habilitar-se para cirurgia
bariátrica contribuindo para organização da linha de cuidado regional: Hospital
Fundação Social Rural de Colatina/ Hospital e Maternidade São José.

Principais investimentos
Não existe linha orçamentária específica para a organização das Linhas de Cuidado do Sobrepeso
e Obesidade. O financiamento da organização das ações e serviços de promoção da saúde,
prevenção e tratamento do sobrepeso e obesidade, no âmbito da Atenção Básica, é realizado
por meio do Piso de Atenção Básica, do Piso de Vigilância e Promoção da Saúde, do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, do Programa Academia da
Saúde, do Programa Saúde na Escola, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, Fundo de
Alimentação e Nutrição e do apoio para a estruturação da Vigilância Alimentar e Nutricional.
O recurso orçamentário para realização da cirurgia bariátrica, de que trata a Portaria GM/ MS
nº 425, de 19/3/2013, corre por conta do orçamento do Ministério da Saúde previsto à Atenção
da 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 sob
coordenação da CGAN/DAB/SAS/MS.
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Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
 Dificuldade dos estados e municípios para implantação das LCSO devido à falta de articulação
entre os diferentes pontos de atenção da rede.
• Estratégia adotada: Elaboração do Diagnóstico Situacional da LCSO para atualizar
informações e propor ações de intervenção, acompanhamento e monitoramento das
linhas de cuidado nas regiões de saúde.
• Resultados: Fomento, junto aos gestores estaduais, municipais ou regionais de saúde, à
execução das linhas de cuidado nos cinco Estados que possuem linhas estabelecidas.
 Dificuldade de acesso ao tratamento cirúrgico bariátrico nas diferentes regiões brasileiras.
• Estratégia adotada: Realização de visitas técnicas e de videoconferências para apoiar o
processo de organização das linhas de cuidado.

Perspectivas e desafios para 2018


Formar um grupo de trabalho para abordar o acesso e tratamento da obesidade
contemplando: fila de espera, laudo médico de encaminhamento à Central Nacional de
Regulação e Controle (CNRAC) para tratamento cirúrgico fora do domicílio, qualificação
do encaminhamento de consultas na rede de atenção, elaboração de indicadores e
atualização do manual instrutivo para organização das ações e serviços na rede de
atenção.



Acompanhar o processo de incorporação de tecnologia no SUS - polivitamínico e
suplemento proteico para pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica. Esse processo
para incorporação das tecnologias no SUS foi enviado pela CGAN à Conitec entre janeiro
e fevereiro de 2018.



Realizar oficina de trabalho, prevista para setembro de 2018, para reunir técnicos das
secretarias estaduais e municipais de saúde com áreas técnicas do Ministério da Saúde.



Ampliar e qualificar o apoio aos estados e municípios na construção das LCSO, de forma
a garantir uma oferta de serviços adequada e qualificada.



Elaborar o protocolo de regulação de consultas considerando fluxos de
encaminhamento de referência e contrareferência na RAS.



Elaborar questionário destinado aos hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde à
cirurgia bariátrica, objetivando identificar dificuldades enfrentadas à realização do
procedimento.



Consolidar dados do questionário e elaborar relatório sobre situação dos hospitais
habilitados que apresentam baixa produtividade no sistema de informação hospitalar
SUS (SIHSUS).



Acompanhar curso que prevê redução das comorbidades associadas à obesidade nas
regiões de saúde do Brasil, com foco na iniciativa: Década de Ação pela Nutrição da
ONU. O curso será realizado em parceria com o Hospital Sírio Libanês, por meio do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS).



Propor mobilização e capacitação de gestores e profissionais de saúde para prevenção,
controle e tratamento da obesidade no SUS, com abordagem na organização da linha
de cuidado do sobrepeso e obesidade, entre outras discussões.
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Recomendações


Elaboração e disseminação de estratégias de apoio ao cuidado qualificado aos
indivíduos com obesidade, em especial no que tange ações de prevenção, controle e
tratamento do excesso de peso e obesidade na Atenção Básica.



Reforço ao apoio institucional junto aos estados e municípios na organização e
implantação das linhas de cuidado do sobrepeso e obesidade.

4.6 Parceria com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema
Único de Saúde (PROADI-SUS) – Material Técnico HCor.
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADISUS) 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 Hospital do Coração – 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, 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.
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.
A parceria da CGAN com o HCor por meio do Projeto “Manuais de Orientação Alimentar para o
cuidado da pessoa 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 realidade
da Atenção Básica.
Em função da publicação da Portaria 664 e 665 de 2016 do Ministério da Saúde que suspende o
desenvolvimento de aplicativos bem como avanço do prazo final do projeto, houve alteração no
Plano de Trabalho, de forma que os produtos pactuados 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;
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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.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017


Tentativa de articulação com SMS-SP para realização do estudo de exequibilidade na
Rede, no entanto, em função de alguns impeditivos, não foi possível a realização,
optando-se por realizar o estudo no âmbito do próprio HCor e com colaboradores
internos. Foram recrutados 119 participantes.



Elaboração dos materiais gráficos para os participantes do estudo de exequibilidade.



Organização dos conteúdos do material para os profissionais da equipe multidisciplinar.



Elaboração da versão preliminar do manual dos nutricionistas.



Foram realizadas algumas atividades de planejamento do desenvolvimento do
aplicativo: como consulta a especialistas; oficinas para delineamento das
funcionalidades; reunião com DATASUS/MS; elaboração e validação de protótipo;
elaboração de documento com requisitos técnicos. Com a exclusão deste produto do
Plano de Trabalho, as atividades subsequentes foram suspensas.



Realização de Oficina de Validação do Manual para nutricionistas em 15.09.17, realizado
no HCor em São Paulo, contando com a participação de nutricionistas de diversas
regiões do país, tanto da Atenção Básica, quanto de instituições de ensino.



Realização de Oficina de Validação do Manual para demais profissionais em 21.11.17,
realizado no HCor em São Paulo, contando com a participação de profissionais de nível
superior de diversas regiões do país, tanto da Atenção Básica, quanto de instituições de
ensino.

Principais investimentos
Valor previsto para o projeto 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.
Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
Atraso na publicação do Termo de Ajuste e diminuição do tempo previsto para cumprimento
das metas e produtos. Com a alteração do Projeto, houve redução do número de produtos a
serem entregues, no entanto, a fim de se manter o orçamento previsto, foi inserida a impressão
e distribuição dos materiais produzidos no âmbito do projeto.
Perspectivas e desafios para 2018


Finalização e prestação de contas do Projeto do triênio 2015-2017.



Aprovação de novo Projeto de continuidade para o triênio 2018-2020.
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4.7 Necessidades alimentares especiais

Em 2016, retomaram-se as discussões internas no Ministério da Saúde para efetivar a publicação
do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Alergia à proteína do Leite de Vaca e a
incorporação de fórmulas nutricionais o mais breve possível. Essa discussão iniciou-se em 2014,
inclusive a elaboração do PCDT, contudo, tendo em vista a falta de definição sobre o
financiamento e a logística de dispensação dos insumos e contingenciamento de recursos em
2016, a demanda ficou sobrestada até 2017.
Assim, em fevereiro de 2017, retomou-se o diálogo da CGAN junto à Comissão Intergestores
tripartite (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 41/2017CGAN/DAB/SAS/MS) e foi encaminhada a solicitação via Gabinete da SAS para a SCTIE por meio
do processo NUP 25000.030201/2017-19.
A CGAN participou, em 04 de agosto, de reunião do Grupo Técnico de Assistência Farmacêutica
e de Atenção à Saúde na CIT, quando se discutiu a proposta de financiamento das fórmulas
nutricionais. Foram propostas formas de financiamento que exigiram o retorno do debate na
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) para pactuação interna. Assim, como encaminhamento, a
CGAN levou essa proposta internamente, para devolutiva na próxima reunião do GT conjunto
de Atenção e de Ciência e Tecnologia da CIT, então previsto para 1º de setembro de 2017.
Foram feitas discussões junto ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas
(DRAC) e ao Gabinete da SAS e verificou-se que a proposta mais factível para dispensação e
financiamento seria por procedimento via Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado
(BPAI) 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. Contudo, antes de pactuá-la, 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. Propuseram então
levantar o montante de recursos gasto atualmente pelos estados e municípios com as fórmulas
nutricionais especiais para APLV.
Como encaminhamento desta 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 no quadro a seguir:
Quadro 9 - Informações sobre custo de fórmulas alimentares especiais, adquiridas por estados
e municípios
Tipo de fórmula
Hidrolisado protéico
Aminoácidos
Fórmula à base de soja

Média Municípios (R$)

Média Estados (R$)
(n=9)

86,14
160,27
29,41

67,65
110,24
18,11

UF: DF, ES, MS, SE, SP; Municípios: Uruana (GO), Sete Lagoas (MG), Blumenau e Florianópolis
(SC), Aracaju (SE), Curitiba (PR), Belém (PA).
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Na reunião do GT conjunto de Ciência e Tecnologia e Atenção à Saúde da CIT, ocorrida no 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.
No dia 08 de novembro, houve a 61ª Reunião da CONITEC, quando foi apresentada a proposta
de incorporação das fórmulas nutricionais especiais pelo SUS e a proposta de PCDT para APLV.
O plenário da Comissão se manifestou favorável a ambas as propostas. Como etapa seguinte, 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).
Para além do PCDT para APLV, a CGAN responde processos judiciais que pleiteiam fórmulas
alimentares especiais para diversos fins. 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, a CGAN deve responder, de
forma técnica, se o SUS fornece ou não o produto pleiteado, se consta na Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais e, quando não, como o requerente deve proceder. A figura abaixo
sistematiza as solicitações ocorridas, segundo o tipo de patologia que justificou a ação judicial.

Figura 6 - Informações sobre processos judiciais de solicitação de fórmulas alimentares
especiais, analisadas pela CGAN, em 2017
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5. PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

O PPA 2016-2019 insere Objetivo Estratégicos (OE) que dão fundamento à diversas ações
relacionadas à esta Diretriz da PNAN, destacando-se:


OE 21 – 1109 - Promover o consumo de alimentos adequados e saudáveis e controlar
e prevenir as doenças decorrentes da má alimentação;



OE 03 - 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.

5.1 Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)
Esta Ação é uma Iniciativa inclusa 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).
Ação conjunta da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) e Coordenação-Geral
de Saúde da Criança e Aleitamento Materno (CGSCAM, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
(EAAB), oficializada no capítulo I do Anexo III da Portaria de consolidação nº 2, de 28 de
setembro de 2017 (Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema
Único de Saúde, 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).
Esta ação conta com uma iniciativa estabelecida no PPA 2016-2019: (I09 - 05QU - 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 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%7.
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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 meio de ações 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; e,



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. As oficinas de trabalho nas UBS têm por objetivo
discutir a prática do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável no contexto
do processo de trabalho das UBS; incentivar a pactuação de ações dessa temática, de acordo
com a realidade local e; estimular a construção das relações de cooperação entre a equipe e os
diferentes níveis de atenção, por meio do apoio matricial e da construção de linhas de ação.
Durante a oficina de formação de tutores, espera-se que o participante seja instrumentalizado
para conduzir a oficina de trabalho nas UBS, que é o ponto de partida para a implementação da
Estratégia na Atenção Básica.
O monitoramento da implantação da EAAB é realizado pelo Sistema de Gerenciamento
da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que está disponível desde março de 2013. Assim, de
2013 até dezembro de 2017, foram formados 4.826 tutores em 260 oficinas de formação de
tutores realizadas. O mesmo sistema de gerenciamento aponta que 2.473 Unidades Básicas
receberam os tutores para a realização de uma oficina de trabalho e, entre 2013 a dezembro de
2017, mais de 35.000 profissionais da Atenção Básica foram envolvidos na Estratégia e tiveram
a oportunidade de discutirem e se atualizarem sobre a promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno e alimentação complementar saudável. Além disso, 99 Equipes / Unidades
Básicas de Saúde já foram certificadas na Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017


Realizadas 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.



Realizados 4 encontros estaduais de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil
(EAAB), nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e
Pernambuco.
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Principais investimentos
Não houve financiamento por parte o MS para apoiar os estados e municípios na
operacionalização da Estratégia e para expansão da Estratégia nos estados, municípios e Distrito
Federal.
Pontos críticos e estratégias de superação adotadas


Atuação dos tutores nas UBS: para superar esse entrave foram realizados encontro de
tutores nos estados, como forma de desenvolvimento de ações para fortalecimento da
EAAB em nível local e incentivo à atuação do tutor.



Monitoramento da implementação da Estratégia via sistema de gerenciamento: para
superar essa dificuldade conseguiu-se prioridade, junto ao Núcleo de Tecnologia de
Informática do Departamento de Atenção Básica, para discussão do aprimoramento do
sistema de gerenciamento da Estratégia.



Financiamento para expansão da Estratégia: foi desenvolvido um projeto em parceria
com Universidades para operacionalizar a expansão da EEAB em, aproximadamente,
3.000 municípios brasileiros, visando com aumento do número municípios com a
Estratégia implantada e com aumento do número de UBS com a EAAB implementada,
no entanto, não foi firmado na vigência.

Perspectivas e desafios para 2018
Desafios


Firmar o Convênio para operacionalizar a expansão da EAAB nos estados, nos municípios
brasileiros e no Distrito Federal.



Realizar nova parceria com a IBFAN Brasil para adaptação da EAAB para saúde indígena
e municípios do Selo Unicef;



Desenvolver ações para fortalecimento da EAAB em nível local, incentivando a atuação
dos tutores formados.



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.

Estratégia– 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.

5.2 Agenda de estratégias, ações e eventos de PAAS tendo como base o Guia Alimentar para
a População Brasileira
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013, indicam que mais da metade da população
adulta apresenta excesso de peso (56,9 %) e 16,8% dos homens e 24,4% das mulheres
apresentam obesidade. A obesidade é um dos principais fatores de risco para outros problemas
de saúde, como as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como diabetes e hipertensão.
Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008/2009 mostram uma relação entre
as prevalências de excesso de peso e o consumo dos alimentos chamados ultraprocessados, que
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são produtos industrializados que apresentam, em sua maioria, quantidades abusivas de
gordura, açúcar e sódio.
Frente a esse cenário, ações de proteção à saúde são exigidas do Ministério da Saúde de forma
a atuar mais incisivamente na reversão desse quadro epidemiológico. A revisão do Guia
Alimentar, e seu recente lançamento, são iniciativas que visam apoiar as intervenções efetivas
nesse sentido.
O Guia Alimentar para a População Brasileira é um instrumento para apoiar e incentivar práticas
alimentares saudáveis, no âmbito individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas,
programas e ações que visem a incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança
alimentar e nutricional da população. O Guia Alimentar foi lançado em novembro de 2014 e
destina-se a toda a população, estando disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico do
Ministério da Saúde.
Esta ação possui iniciativa incorporada no PPA 2016-2019 (I01 - 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.)

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017


Apresentação do Guia Alimentar para População Brasileira em eventos;



Divulgação das mensagens do Guia Alimentar nas redes sociais;



Participação na Comissão Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador
(CTPAT) para continuidade das discussões sobre a revisão dos parâmetros nutricionais
do PAT, alinhando-os com as recomendações do Guia Alimentar para a População;



Acompanhamento do Convênio de nº 825680/2015 – USP/SP, que prevê materiais de
apoio a disseminação do Guia Alimentar como: guia de bolso, questionário como está
sua alimentação, metodologia para formação dos NASF e vídeos sobre os 10 passos para
alimentação saudável.

Principais investimentos
Convênio de nº 825680/2015 – USP/SP, no valor de R$ 499.800,00 (quatrocentos noventa e
nove mil e oitocentos reais) com a Fundação Faculdade de Medicina de São Paulo da USP para
apoiar na elaboração de materiais de desdobramento do Guia Alimentar.
Pontos críticos e estratégias de superação adotadas


Incorporação da abordagem sobre alimentação saudável trazida no Guia Alimentar na
prática dos profissionais de saúde;



Disseminação das recomendações do Guia para população.

Perspectivas e desafios para 2018


Desenvolvimento de processos de formação e educação permanente para os
profissionais da rede;



Entrega atividades previstas no Convênio com a USP;



Desenvolvimento de estratégias inovadoras de comunicação para população;
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Aprovação de portaria semelhante à Portaria nº 1.274 de 7 de julho de 2016,
abrangendo todos os estabelecimentos de saúde do SUS;



Elaboração e oferta de curso por meio do Telessaúde para disseminar matérias de
promoção da alimentação saudável;



Elaboração e oferta de cursos para Agentes Comunitários de saúde, via Escolas Técnicas
do SUS

5.3 Guia Alimentar Criança para Crianças Menores de 2 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 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 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.
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro coordena o processo de revisão do Guia Alimentar
para menores de 2 anos em conjunto com a CGAN e a Coordenação Geral de Saúde da Criança
e Aleitamento Materno (CGSCAM). Além disso, para garantir um processo de construção
coletiva, foram convidados especialistas na área de aleitamento materno e alimentação
complementar saudável de todo o Brasil, que serão responsáveis pela elaboração do conteúdo
do Guia.

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.
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Principais investimentos
Realização de parceria com a Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) no valor
de R$ 2.171.114,00, por meio de Convênio de nº 840350/2016, visando realizar a revisão do
Guia Alimentar para Crianças menores de dois anos. No ano de 2016, foi empenhada a primeira
parcela no valor de R$ 200.000,00 (Nota de empenho nº 2016NE803580), tendo sido paga em
11/09/2017 (Ordem Bancária nº 2017OB837851). O valor restante do convênio foi empenhado
em 2017 (Notas de empenho nº 2017NE800861 E 2017NE800860). Até janeiro de 2018, a
segunda parcela não havia sido paga pelo Ministério da Saúde.

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
Pagamento não realizado da segunda parcela do valor do convênio com a UERJ, no valor de R $
1.971.114,00, empenhado em 2017.
Perspectivas e desafios para 2018


Realização de oficinas de escuta com diversos atores com o objetivo de fazer com que
parceiros e interessados leiam o Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos e
apontem sugestões de aprimoramento;



Reunião com o grupo de Monitoramento Político com o intuito de aprimorar e fazer
sugestões ao processo e material elaborado.



Aprimoramento das versões do Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos,
após a realização das oficinas;



Desenvolvimento de uma Plano de Comunicação, com profissionais da área, visando
facilitar a divulgação do Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos após o seu
lançamento;



Consulta Pública com o objetivo de tornar pública a versão elaborada e receber
contribuições para o aprimoramento;



Oficinas nos Estados para mobilizar a rede de saúde e parceiros para a leitura do Guia e
apontamentos para a sua melhoria.



Após a consulta pública e as oficinas nos Estados, consolidação das recomendações e
elaboração da versão final do Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos.



O lançamento e a divulgação do Guia Alimentar para Crianças menores de dois anos,
associados ao desenvolvimento de estratégias para a sua implementação no país.

5.4 Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade: Promovendo Modos de
Vida e Alimentação Adequada e Saudável para a População Brasileira
Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, 56,9% da população adulta brasileira
apresenta excesso de peso e 20,8% obesidade. O cenário se torna ainda mais preocupante
quando se observa que 20,5% dos adolescentes apresentam excesso de peso e que 33,5% das
crianças entre 5 e 9 anos têm excesso de peso e 14,3% têm obesidade, segundo dados da
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009. As pesquisas mostram ainda que a
velocidade de crescimento do sobrepeso e da obesidade na população de menor renda é maior,
mostrando o quanto esta população está mais vulnerável e mais susceptível aos efeitos de uma
alimentação inadequada e não saudável.
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A Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade tem por objetivo orientar
estados e municípios na articulação de ações intersetoriais locais com o intuito de prevenir e
controlar a obesidade na população, sendo pautada em seis grandes eixos de ação: 1)
Disponibilidade e acesso a alimentos adequados e saudáveis, 2) Ações de educação,
comunicação e informação, 3) Promoção de modos de vida saudáveis em ambientes específicos,
4) Vigilância Alimentar e Nutricional, 5) Atenção integral à saúde do indivíduo com
sobrepeso/obesidade na rede de saúde e 6) Regulação e controle da qualidade e inocuidade de
alimentos. Essa iniciativa reforça a necessidade de elaboração de diretrizes para o
enfrentamento daquele cenário epidemiológico, configurado como um problema social com
dimensões morais e repercussões na saúde e na qualidade de vida do indivíduo.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
Ambientes Saudáveis:


Divulgação e envio de Memorando GM nº 1/ 2017 aos departamentos e órgãos vinculados
ao Ministério da Saúde reforçando a importância de implementação da Portaria nº 1.274 de
6 de julho de 2016, 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 no trabalho no âmbito do Ministério da Saúde e
todas as entidades vinculadas.



Acompanhamento da minuta de Medida Provisória sobre regulamentação de cantinas
escolares, o qual ainda se encontra sob análise do Ministério da Educação.

Obesidade Infantil:


Realização do Encontro Regional sobre Obesidade Infantil, nos dias 14 a 16 de março de
2017, contando com a presença de diversos países da Região para discussão das estratégias
efetivas para prevenção e tratamento da obesidade infantil. Na ocasião, foram destacadas
as iniciativas dos países, especialmente no que tange as medidas regulatórias e de promoção
de ambientes saudáveis no sentido de implementação da Década de Ação para a Nutrição.



Reunião com Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para apresentação das
agendas regulatórias necessárias à prevenção da obesidade, resultando na elaboração de
Proposta de Recomendação ao Ministério Público para que conﬁra prioridade para ações
que contribuam para a prevenção e o combate à obesidade infantil, como monitoramento
e fiscalização de lei de comercialização de alimentos a lactentes e regras em relação a
publicidade infantil, bem como incentivo e promoção de ambientes escolares saudáveis
entre outras.

Rotulagem Nutricional Frontal:
o

Ampliação das discussões no âmbito do GT de Obesidade da Caisan sobre
necessidade de melhorias na rotulagem nutricional frontal.

o

Como um dos encaminhamentos do Grupo de Trabalho sobre Rotulagem
Nutricional, instituído por meio da Portaria Anvisa nº 949, de 4 de junho de 2014, a
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional – Caisan elaborou e
enviou à Anvisa proposta de rotulagem nutricional frontal de alimentos como forma
de promoção, apoio e proteção da alimentação saudável (Nota Técnica nº 6/2017 –
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Processo SEI 71000.034342/2017-28). O modelo proposto é inspirado no modelo
chileno, propondo-se um modelo de advertências tendo como parâmetros
nutricionais o Modelo de Perfil de Nutrientes da OPAS.
o

Encaminhamento do Ofício nº 170/2017 em 23 de novembro de 2017, pelo
Gabinete do Ministro da Saúde, ao Diretor da ANVISA com Nota Técnica de
posicionamento quanto à proposta de modelo de rotulagem nutricional frontal.

o

Participação em reunião no dia 21.08.2016 na ANVISA para retomada das discussões
sobre rotulagem nutricional frontal, no qual foram apresentados os modelos
propostos à Anvisa, sendo basicamente variações de dois modelos atualmente
utilizado: GDA com cores e modelo de advertência.

o

Participação no Painel Técnico sobre rotulagem nutricional frontal, em 9 de
novembro de 2017, promovido pela ANVISA para discussão e apresentação dos
modelos de rotulagem nutricional frontal apresentado à agência pela indústria,
governo e demais atores.

o

Foram encomendados estudos à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
sobre a percepção de consumidores em relação à proposta de rotulagem nutricional
frontal elaborada pela Caisan.

o

Cooperação técnica com o Ministério da Saúde do Chile para conhecer a experiência
chilena da formulação e implementação da Lei nº 20.606, de 27 de junho de 2016,
que busca proteger o público infantil por meio da incorporação de rotulagem
nutricional frontal obrigatória com advertências sobre quantidades excessivas de
açúcar, gordura, sódio e calorias, além de proibir a publicidade dirigida a crianças
de alimentos com esses selos bem como sua venda nas cantinas escolares.


Visita técnica ao Chile, de 21 a 25 de agosto de 2016, para conhecimento da
experiência chilena na formulação e implementação da Lei nº 20.606. Na
ocasião, foram apresentadas as contribuições do Ministério da Saúde, do
Congresso, da sociedade civil e da universidade ao longo de todo o
processo.



Encontro sobre Guias Alimentares em Brasília, recebendo delegação do
Chile para apresentação da experiência brasileira na formulação e
implementação de Guias Alimentares.

Taxação De Bebidas Açucaradas:
o

Participação em reunião na OPAS, em 03 de abril de 2017, sobre o tema da taxação
de bebidas açucaradas, juntamente com o MDS, Ministério da Fazenda e FNDE. A
reunião teve em como objetivo compartilhar experiências e lições aprendidas no
dispositivo de medidas fiscais para a prevenção do sobrepeso e obesidade; analisar
a viabilidade política para implementar este tipo de intervenções no país; e elaborar
planos de trabalho para avançar na implementação da intervenção mencionada.

o

Elaboração de Nota Técnica sobre taxação de bebidas açucaradas, que foi
reapresentada ao Ministério da Fazenda.

o

Ministro da Saúde encaminhou em 22 de novembro de 2017 Aviso nº 650 ao
Ministério da Fazenda solicitando a análise quanto a possibilidade de adoção de
medidas para o aumento dos preços de bebidas açucaradas no país, como
importante medida para prevenção e redução da obesidade.
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o

Participação no Seminário “Taxação de bebidas adoçadas para prevenção da
obesidade”, em 10 de novembro de 2017, promovido pela Aliança pela Alimentação
Adequada e Saudável e Organização Pan-Americana de Saúde. O objetivo geral do
evento foi reunir conhecimentos e experiências sobre modelos de tributação de
bebidas adoçadas e seus benefícios para a saúde pública, buscando direções sobre
políticas públicas de taxação de bebidas para prevenção de obesidade e outras
doenças crônicas no Brasil.

Regulamentação da publicidade dirigida a crianças:
o

Elaboração de minuta de Projeto de Lei que visa inserir mensagens de alerta em
propagandas de alimentos com altos teores de açúcar, gordura e sódio, bem como
proibir a publicidade desses alimentos dirigida a crianças menores de 12 anos. Essa
minuta foi enviada para análise da SAS, aguardando envio ao Gabinete do Ministro
para deliberação e envio à Casa Civil.

Principais investimentos
Não se aplica
Pontos críticos e estratégias de superação adotadas


Necessidade de avanço da agenda regulatória no que tange a implementação de uma
rotulagem nutricional frontal de alimentos industrializados no país. É fundamental que
ANVISA apresente posicionamento quanto aos modelos apresentados, abrindo Consulta
Pública para participação da sociedade e posteriormente implementação do modelo.



Importância do envio da minuta do PL de publicidade ao Gabinete do Ministro para
apreciação e envio à Casa Civil.



Necessidade de apoio do Ministério da Fazenda na análise da possibilidade de aumento do
preço de refrigerantes, como importante medida de prevenção da obesidade em especial
de crianças e adolescentes.



Apoio por parte do MEC na assinatura da Medida Provisória sobre regulamentação de
cantinas escolares. O Ministério da Saúde, e outros atores da sociedade civil, fizeram
contato com os dirigentes do órgão para sensibilizá-los da importância das medidas
propostas na MP, solicitando um posicionamento.

Perspectivas e desafios para 2018


Retomada da parceria com Federação Nacional de Escolas Particulares (FENEP) para avançar
na agenda de transformação das cantinas escolares em espaços promotores de alimentação
adequada e saudável, contribuindo para prevenção e redução da obesidade infantil.



Assinatura do Ministro da Educação da minuta de MP sobre regulamentação de cantinas
escolares e posterior envio à Casa Civil para assinatura do Presidente da República.



Abertura de Consulta Pública por parte da ANVISA sobre rotulagem nutricional frontal para
continuidade dos procedimentos necessários à sua aprovação e implementação.



Ministro da Saúde encaminhar PL sobre publicidade à Casa Civil.
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Desenvolver e aplicar ações de incentivo, monitoramento e avaliação das ações de
promoção da alimentação adequada e saudável por parte dos órgãos da Administração
Federal Direta em decorrência da publicação da Portaria PSEGRT/MP nº 7, de 26 de outubro
de 2016.

1.5 Grupo Técnico de Revisão dos Parâmetros Nutricionais do Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT
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 PAT completou, em
abril de 2016, 40 anos de existência, tendo atingido mais de 20 milhões de trabalhadores
formais.
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 20082009, 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 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, juntamente com representantes dos Ministérios do Trabalho e Emprego; do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Planejamento, Orçamento e Gestão.

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 programa (Portaria Interministerial nº 5 de 1999).

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
Foram realizadas sucessivas reuniões com MTE e outros ministérios, visando ao alinhamento do
PAT às diretrizes e orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Tais encontros
de pactuação resultaram a responsabilização das empresas participantes pela educação
alimentar e nutricional dos trabalhadores; a garantia de um nutricionista como responsável
técnico e a revisão dos parâmetros nutricionais do PAT.
Em maio de 2017, as referências bibliográficas que embasaram a revisão dos parâmetros
nutricionais do PAT foram envidadas ao Órgão Gestor do Programa (MTE).

Principais investimentos
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Não se aplica, considerando que a gestão do PAT cabe ao MTE

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas


A Portaria Interministerial MT/MF/MS/MDS/MPDG, que traz instruções sobre o Programa
do Trabalhador –PAT, ainda não foi publicada. Essa Portaria é importante por conter os
parâmetros nutricionais e as ações de educação alimentar e nutricional definidas pelo Grupo
Técnico, com vistas ao alinhamento do PAT às diretrizes e orientações do Guia Alimentar
para a população brasileira.



O parágrafo 2º, do artigo 457 da proposta da Reforma Trabalhista faz menção ao auxílio –
alimentação sem vincular com o PAT (CLT - Decreto Lei nº 5.452 de 01 de maio de 1943,
aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do
empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo
empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela
Lei nº 1.999, de 1.10.1953) (Vide Lei nº 13.419, de 2017) § 2o As importâncias, ainda que
habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em
dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do
empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência
de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de
2017). Considerando isso, abre-se um precedente para as empresas pagarem o auxílioalimentação ao trabalhador sem terem a obrigação de cumprir as regras do PAT. Portanto,
constitui um desafio para a gestão do PAT e para o Grupo Técnico incidir sobre a casa
legislativa para alteração do parágrafo 2º, do artigo 457 da proposta da Reforma Trabalhista,
vinculando o auxílio-alimentação ao PAT.

Perspectivas e desafios para 2018


Publicar a Portaria Interministerial MT/MF/MS/MDS/MPDG, que baixa instruções do
Programa do Trabalhador –PAT.;



Alterar o parágrafo 2º, do artigo 457 da proposta da Reforma Trabalhista, vinculando o
auxílio – alimentação ao PAT.

5.6 Programa Crescer Saudável
O Programa Crescer Saudável, lançado em 2017, 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.
A obesidade infantil está associada a uma combinação de fatores de exposição das 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
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fatores do curso de vida. 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.
Enfim, 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.
Sobre as causas da obesidade infantil ressalta-se que não são apenas individuais ou familiares,
mas também ambientais e sociais e, por este motivo, se torna muito mais difícil a capacidade de
interferência. As ações consideradas efetivas na reversão do quadro de obesidade na infância
são:
• a regulação de publicidade de produtos ultraprocessados e daquela dirigida ao público infantil;
• a melhoria da rotulagem de alimentos;
• a implementação de medidas fiscais que desencorajem a aquisição de produtos
ultraprocessados e que encorajem a de alimentos in natura ou minimamente processados;
• a promoção de ambientes alimentares saudáveis;
• a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável; e
• o 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 no âmbito do Programa Saúde na Escola, foram priorizados municípios com
maior porte populacional, maior cobertura da vigilância nutricional e maior prevalência de
excesso de peso em crianças menores de 10 anos para o recebimento de incentivo financeiro
para implementação das ações de prevenção e controle da obesidade infantil – Crescer
Saudável. Ao todo foram priorizados 548 municípios em todo o Brasil, segundo a Portaria
2.706/2017 e esses municípios passaram a fazer parte do Programa Crescer Saudável.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017


Elaboração das diretrizes e recomendações do Programa Crescer Saudável;



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



Publicação da Portaria de repasse de recursos financeiros – Portaria 2.706/2017;



Elaboração de materiais de apoio à implantação do Programa;



Apoio institucional a estados e municípios para implantação do Programa.

Principais investimentos
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Por meio da ação orçamentária 10.301.2015 20AD (Piso de Atenção Básica – Saúde da Família),
vinculado ao Programa Saúde na Escola (PSE), foram repassados R$ 36.150.000,00 a 548
municípios em todo o país.

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas


Prever novo repasse de recursos por meio de nova Portaria do PSE.



Avaliação da efetividade do Programa por meio de investimento em estudo /pesquisa;



Apoio institucional por meio de visitas in loco e videoconferências.

Perspectivas e desafios para 2018


Apoiar estados e municípios na implantação do Programa;



Revisar indicadores e metas;



Monitorar a implementação do Programa;



Instituir avaliação de resultado das ações inseridas no Programa.
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6. VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

6.1 Fortalecimento da VAN nos Serviços de Saúde
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 que irão 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.
O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - tem por objetivo realizar a gestão das
informações da VAN na Atenção Básica. Trata-se de um sistema 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.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
- Apoio técnico aos estados e municípios para a organização da Vigilância Alimentar e Nutricional
nos serviços de Atenção Básica.
- Suporte técnico ao Sisvan pelo Disque Saúde (136) e pelo e-mail sisvan@saude.gov.br.
- Incorporação dos dados antropométricos e de consumo alimentar, inseridos via e-SUS para o
Sisvan.
- Desenvolvimento e lançamento da versão 3.0 do Sisvan, com novo layout e novas ferramentas.
- Elaboração do Manual Operacional para Uso do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
– SISVAN versão 3.0.
- Realização de oficinas presenciais de capacitação no uso do Sisvan versão 3.0, em Brasília, para
as referências estaduais de alimentação e nutrição.
- Integração do Sisvan à Estratégia e-SUS AB: a Estratégia e-SUS AB representa um modelo
integrado de registro de informações e possibilita uma única entrada de dados para os serviços
de Atenção Básica. A Estratégia também fornece dados contidos na base nacional do Sistema de
Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) para os diversos sistemas de informação,
dentre eles, o Sisvan. Com isso, os dados antropométricos e/ou marcadores do consumo
alimentar registrados em cada atendimento realizado pela equipe de Atenção Básica, com o
cidadão devidamente identificado pelo número do CNS, passam a compor a base de dados do
Sisvan.
No ano de 2017, foi mantido o trabalho de operacionalização da integração entre o Sisvan e o
e-SUS. Na ocasião, ocorreu a incorporação de dados antropométricos e de consumo alimentar
de períodos retroativos, além dos registrados em 2017. Foram incorporados os registros
individuais identificados com o Cartão Nacional de Saúde do e-SUS AB para o Sisvan até a
competência de dezembro de 2017. Com relação às fichas do e-SUS, o Núcleo de Tecnologia da
Informação do Departamento de Atenção Básica, com o apoio da CGAN, está trabalhando na
incorporação dos registros da ficha de visita domiciliar. As demais fichas com informações de
VAN (Cadastro Individual; Cadastro Domiciliar e Territorial; Atendimento Individual; Atividade
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Coletiva e Marcadores do Consumo Alimentar) já estão tendo suas informações incorporadas
periodicamente ao Sisvan.
No ano de 2017, foram incorporados do e-SUS 8.066.539 registros de acompanhamento do
estado nutricional e 405.136 de marcadores de consumo alimentar. O quantitativo de registros
do e-SUS incorporados ao Sisvan contribuiu, em 2017, com o total de 29,9% de pessoas avaliadas
quanto à antropometria e 44,6% de pessoas avaliadas quanto ao consumo alimentar,
salientando-se que os dados referentes às fichas de visita domiciliar do e-SUS ainda serão
processados e estes números podem aumentar. Vale ressaltar também que o e-SUS permite o
envio de dados de produção com até 12 (doze) meses de atraso (para fins de complementação
dos dados enviados anteriormente ou para regularização do envio da produção quando não
realizada dentro do prazo previamente estabelecido) e isso implica que os resultados do Sisvan
apresentados aqui podem ainda ser alterados.
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 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 18 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 Sisvan, nos anos de 2016 e 2017. Observa-se que o sistema de gestão do PBF na Saúde
contribuiu com 68,0% dos registros do Sisvan no último ano. Outra informação importante é
que os registros do e-SUS AB superam os do próprio Sisvan. Somente nos estados de Minas
Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal, o registro no Sisvan supera os do e-SUS no ano de 2017.

Tabela 18- Proporção de participação na base de dados do Sisvan de acordo com a origem do
registro de antropometria, segundo UF, em 2016 e 2017.
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS

2016
Sisvan
3,3%
2,7%
2,2%
2,1%
3,2%
0,7%
5,8%
11,1%
1,7%
0,8%
33,7%
13,2%

PBF
78,3%
72,4%
68,7%
82,3%
82,9%
78,0%
94,5%
73,5%
69,6%
78,9%
46,0%
55,5%
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2017
e-SUS AB
26,9%
35,9%
39,2%
21,8%
22,9%
29,9%
0,0%
22,4%
34,8%
31,1%
34,6%
41,6%

Sisvan
0,6%
3,6%
1,2%
2,5%
2,6%
0,7%
2,3%
10,0%
0,8%
0,6%
53,7%
12,1%

PBF
87,5%
77,1%
76,8%
87,8%
87,2%
84,2%
97,2%
81,0%
72,6%
84,6%
39,6%
57,0%

e-SUS AB
17,8%
30,2%
31,4%
14,8%
18,3%
21,8%
1,0%
14,5%
32,7%
24,9%
27,1%
40,9%

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

4,2%
2,0%
5,2%
3,4%
1,3%
17,0%
5,3%
2,4%
0,5%
0,2%
13,2%
12,7%
1,5%
8,8%
8,1%
8,6%

52,4%
77,2%
78,3%
81,4%
74,8%
39,3%
81,2%
80,7%
42,5%
82,7%
43,0%
21,7%
88,3%
52,5%
53,5%
65,5%

51,6%
30,4%
29,3%
22,7%
34,5%
54,5%
17,7%
24,8%
64,8%
21,1%
53,2%
73,5%
16,6%
45,4%
51,7%
35,4%

4,9%
2,5%
6,8%
3,6%
1,0%
20,0%
5,1%
2,5%
1,0%
0,4%
13,3%
9,0%
1,6%
9,7%
4,0%
12,0%

54,9%
84,5%
80,7%
86,4%
78,5%
42,5%
86,0%
84,4%
49,6%
84,1%
44,7%
18,4%
91,4%
57,9%
56,3%
68,0%

49,4%
21,4%
24,6%
16,9%
31,4%
47,6%
12,1%
20,4%
57,4%
20,0%
51,2%
80,0%
12,5%
39,3%
52,8%
29,9%

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2017.
Nota: Dados preliminares em virtude da não incorporação da ficha de visita domiciliar e da
possibilidade de envio da produção do e-SUS com 12 meses de atraso. Extração realizada em
março de 2017.

Quanto aos marcadores do consumo alimentar, os registros provenientes do Sisvan superam os
do e-SUS nos estados de Amapá, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do
Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo (Tabela 19).

Tabela 19 - Proporção de participação na base de dados do Sisvan de acordo com a origem do
registro de marcadores do consumo alimentar, segundo UF, em 2016 e 2017.
UF

2016

2017

Sisvan

e-SUS AB

Sisvan

e-SUS AB

AC

84,3%

21,9%

43,8%

62,8%

AL

15,9%

86,6%

24,8%

76,2%

AM

57,5%

45,0%

39,8%

62,6%

AP

98,5%

1,5%

89,7%

10,3%

BA

17,5%

86,8%

27,0%

77,0%

CE

39,5%

61,4%

62,5%

38,5%

DF

100,0%

0,0%

99,7%

0,3%

ES

85,2%

14,8%

42,4%

58,8%

GO

15,7%

85,8%

11,0%

89,7%

MA

16,1%

85,0%

19,9%

80,4%

MG

70,4%

38,2%

90,5%

16,5%

MS

33,1%

69,5%

38,9%

65,7%

MT

40,8%

62,8%

48,8%

55,8%

PA

43,8%

57,5%

66,2%

37,9%
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PB

34,4%

67,1%

20,9%

80,1%

PE

11,0%

89,6%

29,5%

72,2%

PI

25,6%

77,8%

32,1%

70,2%

PR

28,6%

73,9%

32,4%

69,2%

RJ

32,9%

68,6%

29,6%

71,4%

RN

32,0%

69,4%

58,7%

43,7%

RO

17,1%

83,7%

27,4%

74,7%

RR

52,6%

48,5%

83,1%

17,7%

RS

44,2%

64,1%

53,4%

47,3%

SC

27,7%

73,8%

9,0%

91,9%

SE

66,7%

33,9%

57,0%

45,2%

SP

65,2%

41,1%

69,1%

36,0%

TO

60,5%

45,0%

48,0%

57,0%

Brasil

45,4%

59,1%

59,8%

44,6%

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2017.
Nota: Dados preliminares em virtude da possibilidade de envio da produção do e-SUS com 12
meses de atraso. Extração realizada em março de 2017.

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 para o Sisvan - é
reforçada a consolidação do Sisvan como o sistema de gestão das informações provenientes da
prática VAN na rotina dos serviços de saúde.
Com base no número de pessoas acompanhadas são estabelecidas as coberturas do sistema. Tal
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.
A tabela 20 apresenta as coberturas do Sisvan segundo Unidades da Federação, macrorregiões
e Brasil, correspondente ao acompanhamento de aproximadamente 19 milhões de pessoas nos
serviços de Atenção Básica de todo o país, no ano de 2017 (dado preliminar).
Tabela 20– Cobertura do acompanhamento do estado nutricional e dos marcadores de
consumo alimentar no Sisvan, segundo Unidades da Federação e macrorregiões em 2016 e
2017.
UF / macrorregião

Estado Nutricional
2016

Consumo Alimentar

2017

2016

2017

n

%

n

%

n

%

n

%

AC

189.120

24,9

185.031

24,4

4.218

0,6

589

0,1

AM

966.593

26,9

931.304

25,9

26.802

0,7

14.212

0,4

AP

97.282

13,9

105.710

15,1

2.043

0,3

2.838

0,4

PA

1.800.600

23,0

1.735.999

22,2

38.744

0,5

40.613

0,5

RO

291.746

18,3

250.795

15,8

2.946

0,2

3.243

0,2

RR

93.806

20,0

88.589

18,9

369

0,1

231

0,0

TO

441.173

31,1

415.596

29,3

28.572

2,0

19.659

1,4

Norte

3.880.320

23,7

3.713.024

22,7

103.694

0,6

81.385

0,5
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AL

717.550

22,7

686.384

21,7

18.549

0,6

16.656

0,5

BA

2.842.277

20,1

2.815.281

19,9

43.236

0,3

34.649

0,2

CE

2.118.776

24,6

1.927.567

22,4

14.382

0,2

8.152

0,1

MA

1.959.023

29,2

1.857.441

27,7

46.240

0,7

24.868

0,4

PB

874.121

22,9

828.994

21,7

19.810

0,5

10.718

0,3

PE

1.483.347

16,6

1.486.679

16,6

25.951

0,3

23.378

0,3

PI

825.637

26,1

809.149

25,6

15.722

0,5

13.037

0,4

RN

565.292

17,5

541.212

16,8

12.805

0,4

10.180

0,3

SE

396.157

18,8

412.635

19,5

4.176

0,2

3.057

0,1

Nordeste

11.782.180

21,9

11.365.342

21,1

200.871

0,4

144.695

0,3

DF

85.531

3,2

86.382

3,3

4.831

0,2

1.866

0,1

GO

652.724

10,6

634.170

10,3

26.889

0,4

13.296

0,2

MS

356.790

14,2

341.853

13,6

41.744

1,7

32.863

1,3

MT

511.743

16,4

496.634

15,9

27.788

0,9

25.145

0,8

Centro-Oeste

1.606.788

11,1

1.559.039

10,8

101.252

0,7

73.170

0,5

ES

349.600

9,8

303.448

8,5

1.666

0,0

1.839

0,1

MG

3.471.422

17,5

3.952.440

19,9

199.232

1,0

369.523

1,9

RJ

978.515

6,0

944.996

5,8

23.925

0,1

25.499

0,2

SP

2.564.988

6,1

2.398.065

5,7

73.694

0,2

68.103

0,2

Sudeste

7.364.525

9,0

7.598.949

9,3

298.517

0,4

464.964

0,6

PR

1.380.494

13,1

1.205.248

11,4

48.838

0,5

48.743

0,5

RS

1.039.796

9,7

955.298

8,9

30.364

0,3

22.595

0,2

SC

859.641

13,5

973.776

15,3

20.818

0,3

72.598

1,1

Sul

3.279.931

11,8

3.134.322

11,3

100.020

0,4

143.936

0,5

BRASIL

27.913.744

14,4

27.370.676

14,1

804.354

0,4

908.150

0,5

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2017.
Nota: Dados preliminares em virtude da não incorporação da ficha de visita domiciliar e da
possibilidade de envio da produção do e-SUS com 12 meses de atraso. Extração realizada em
março de 2017.
A Figura 4 apresenta a plotagem da cobertura do acompanhamento do estado nutricional dos
estados em relação à cobertura no país.
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Figura 7 - Cobertura de acompanhamento do estado nutricional da população acompanhada
no Sisvan Web, por estado, em 2017.

LEGENDA
Estados que possuem percentual igual
ou superior ao do Brasil (14,1%).
Estados que possuem percentual
inferior ao do Brasil.

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2017.
Nota: Dados preliminares em virtude da não incorporação da ficha de visita domiciliar e da
possibilidade de envio da produção do e-SUS com 12 meses de atraso. Extração realizada em
março de 2017.

Principais investimentos:


Visitas técnicas a Estados prioritários no âmbito do Grupo de Trabalho de Gestão para
fortalecimento das ações, programas e estratégias da PNAN, dentre elas, a Vigilância
Alimentar e Nutricional;



Apoio técnico às demandas e dúvidas de estados e municípios (presencial, por e-mail
corporativo e telefone);



Continuidade do curso EAD sobre a Vigilância Alimentar e Nutricional na plataforma da
RedeNutri;



Monitoramento sistemático e rotineiro das coberturas municipais, estaduais, regionais
e nacionais do Sisvan, verificação e aprimoramento do sistema de informações e seus
relatórios junto aos desenvolvedores (Núcleo de Tecnologia da Informação/DAB);



Articulação com a Coordenação Geral de Acompanhamento e Avaliação e NTI para
garantir a integração do Sisvan e do e-SUS Atenção Básica, com o objetivo de evitar o
retrabalho gerado pela digitação de informações nutricionais em diferentes sistemas
pelos profissionais da Atenção Básica nos municípios.
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Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
As ações desenvolvidas nos últimos anos reforçam a importância do fortalecimento da VAN na
Atenção Básica, especialmente com a busca pela disseminação entre profissionais e gestores de
que o exercício da VAN cabe a todos que buscam a melhoria da situação de saúde da população.
Destaca-se a maior qualificação dos profissionais que atuam nos serviços de saúde para
desenvolverem o ciclo de gestão e produção do cuidado proposto no Marco de Referência da
Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Básica como uma condição para o fortalecimento
da VAN. Adicionalmente, é necessário investir 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.
Perspectivas e desafios para 2018


Continuidade do apoio aos Estados e municípios, especialmente por meio do GT Gestão;



Garantir a integração entre o Sisvan e Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na
Saúde e e-SUS Atenção Básica com periodicidade regular, revelando aos usuários dos
sistemas que a digitação dos dados é essencial para o exercício da vigilância e não apenas
para manter os registros atualizados.



Incorporar no e-SUS Atenção Básica informações imprescindíveis para a avaliação do estado
nutricional e do consumo alimentar dos indivíduos atendidos na Atenção Básica com vistas
a garantir o registro destas informações unicamente via e-SUS AB.



Aprimorar o módulo gerador de relatórios do Sisvan, com o objetivo de garantir maior
autonomia para os técnicos e gestores municipais e estaduais utilizarem os dados inseridos
no sistema.
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7. CONTROLE E REGULAÇÃO DOS 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.

7.1 Políticas de Fortificação Universal de Alimentos
A fortificação universal de alimentos insere-se no eixo da prevenção e controle das carências de
micronutrientes da PNAN e compreende duas estratégias: fortificação das farinhas de trigo e
milho com ferro e ácido fólico e a fortificação do sal com iodo.
Em 2002, estabeleceu-se a obrigatoriedade de fortificação das farinhas de trigo e milho
produzidas no país com ferro e ácido fólico, frente aos altos índices de anemia, especialmente
em crianças menores de cinco anos e mulheres em idade fértil, e de doenças causadas pela
deficiência de ácido fólico na população brasileira (Resolução RDC nº 344, de 13 de dezembro
de 2002 – ANVISA). 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.
Em 2015, a ANVISA estabeleceu um Grupo de Trabalho (GT) para revisão do regulamento a partir
de discussões relativas à: i) definição de uma faixa de fortificação (em lugar de níveis mínimos,
conforme existente na legislação atual); ii) definição de compostos de ferro de melhor
biodisponibilidade; iii) outras questões, como possíveis riscos do consumo excessivo de ferro
por portadores de hemoglobinopatias e da associação do excesso de ácido fólico com câncer. A
CGAN atuou como representante do MS 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.
Em 2016, o GT encerrou suas atividades fazendo 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.

Após a fase de recomendações foi elaborada uma proposta de RDC disponibilizada para consulta
pública em setembro de 2016. A proposta contou com a avaliação de 100 respondentes, entre
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pessoas físicas e jurídicas, e passou a subsidiar a Anvisa nas adequações do texto final que foi
aprovado pela Diretoria Colegiada e publicado por meio da RDC n. 150 em 13 de abril de 2017.
Além da publicação da nova RDC, a CGAN lançou editais temáticos de alimentação e nutrição
em parceria com DECIT e CNPq para atualizar os dados populacionais referentes à prevalência
de anemia e outras carências de micronutrientes em crianças. Será conduzido um grande
inquérito de base domiciliar com coleta de material biológico para esse fim. Além disso, os
editais também contemplaram estudo com pessoas com Anemia Falciforme para avaliação do
risco de sobrecarga de ferro a partir da alimentação nessa população.
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
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, seguidas de Consulta
Pública, iniciada em agosto de 2011, foi editada a RDC Anvisa nº 23/2013, 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, 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 o International Council for Control of
Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD) no Brasil 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
PNAISAL. A CGAN também demandou à Anvisa a manutenção da fortificação do sal na Agenda
Regulatória da Agência para permitir que eventuais ajustes na faixa de iodação possam ser
feitos, quando e se necessário.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017


Publicação da RDC Anvisa n. 150 de 13 de abril de 2017, atualizando os parâmetros
para a fortificação das farinhas com ferro e ácido fólico;



Financiamento de inquérito nacional para estimativa da deficiência de
micronutrientes em crianças de 0 a 5 anos;



Financiamento de estudo com pessoas com Anemia Falciforme para avaliar a
sobrecarga de ferro por fontes alimentares.
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Perspectivas e desafios para 2018
Dentre os desafios para 2018, espera-se:


Acompanhamento sistemático dos estudos financiados por meio de contato com os
pesquisadores e alinhamento entre suas propostas e a demanda da gestão federal;



Realização de reunião da Comissão Interinstitucional para Implementação,
Acompanhamento e Monitoramento das Ações de Fortificação de Farinhas de Trigo, de
Milho e de seus Subprodutos para atualização das informações e acompanhamento das
atividades realizadas pelos parceiros da CGAN nessa agenda;



O reestabelecimento das reuniões regulares da Comissão Interinstitucional para
Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo para acompanhar a
evolução da agenda e a Revisão do Manual Técnico Operacional do Pró-Iodo;



O estabelecimento de grupo de trabalho, por meio eletrônico, para desenhar modelo
de monitoramento populacional do iodo.

7.2 Agenda Regulatória de Alimentos
A CGAN também representa o Ministério da Saúde em agendas de regulação de alimentos junto
à ANVISA, incluindo suas interfaces nacionais e internacionais (Comitê Codex Alimentarius do
Brasil, Mercosul, Codex Alimentarius FAO/OMS). Destaca-se a participação da CGAN nos grupos
permanentes de Nutrição e Alimentos para Fins Dietéticos Especiais (GTNFSDU), no âmbito do
qual ocorre a discussão da regulação de fórmulas alimentares e de subsídios a outros grupos e
comitês em relação a temas de nutrição, e de Rotulagem Nutricional (GTFL), para discussão
sobre temas encaminhados pelos comitês centrais do Codex Alimentarius e para definição da
posição brasileira em relação a esses temas.
Além disso, a CGAN atua nos grupos de trabalho temporários estabelecidos pela ANVISA para a
regulação de questões específicas, como:
•
GT de Alergênicos: instituído em 2014 para estabelecer um regulamento técnico para
declaração de fontes reconhecidas por causarem alergias ou intolerâncias alimentares em
pessoas sensíveis na rotulagem de alimentos embalados. Suas atividades foram finalizadas e o
produto final foi à consulta pública gerando uma resolução publicada em 2015.
•
GT de Alegações de propriedades funcionais em alimentos: instituído em 2014 com
objetivo de auxiliar na elaboração de critérios para seleção dos alimentos passíveis de
veicularem alegações e para definir as alegações de função plenamente reconhecidas. As
discussões centram-se em as bases técnicas e científicas para a elaboração da proposta inicial
de regulação, considerando os alimentos que poderão ter alegações e quais alegações
nutricionais permitidas. Em 2016 houve duas reuniões do GT (março e maio), nas quais
discutiram-se, dentro outros aspectos, as categorias de alimentos do modelo, os componentes
do alimento que serão utilizados no modelo e a lista de alegações.
•
GT de Rotulagem Nutricional: instituído em 2014 com vistas a auxiliar na elaboração de
propostas regulatórias relacionadas à Rotulagem Nutricional de alimentos. A primeira reunião
foi realizada em dezembro de 2014 para contextualização do tema, apresentação dos objetivos
do GT, discussão da metodologia de trabalho, exposição das impressões iniciais das instituições
participantes sobre os problemas do modelo regulatório atual de rotulagem nutricional e
definição das próximas atividades. Em 2015, houve 3 reuniões do GT (março, maio e agosto),
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nas quais discutiram-se, dentro outros aspectos, objetivos e conceito da rotulagem nutricional,
as principais limitações do modelo atual e possíveis soluções para as limitações identificadas.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
Em 2017, a CGAN participou ativamente e em diferentes instâncias no âmbito das discussões
acerca da rotulagem nutricional frontal de alimentos. Destaca-se a elaboração de proposta de
rotulagem nutricional frontal de alimentos como forma de promoção, apoio e proteção da
alimentação saudável (Nota Técnica nº 6/2017 – Processo SEI 71000.034342/2017-28) pela
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional – Caisan, como um dos
encaminhamentos do Grupo de Trabalho sobre Rotulagem Nutricional, e cuja sexta e última
reunião foi realizada em 2016. O modelo proposto é inspirado no modelo chileno, propondo-se
um modelo de advertências tendo como parâmetros nutricionais o Modelo de Perfil de
Nutrientes da Organização Pan-Americana de saúde (OPAS).

Principais investimentos
Em 2017, houve investimento técnico com relação à sistematização de evidências científicas e
experiências para subsidiar a elaboração de proposta de rotulagem nutricional frontal.

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
Necessidade de avanço da agenda regulatória no que tange a implementação de um modelo de
rotulagem nutricional frontal para alimentos processados e ultraprocessados no país. É
fundamental que Anvisa apresente posicionamento quanto aos modelos apresentados, abrindo
Consulta Pública para participação da sociedade e posteriormente implementação do modelo.

Perspectivas e desafios para 2018
Abertura de Consulta Pública por parte da Anvisa sobre rotulagem nutricional frontal para
continuidade dos procedimentos necessários à sua aprovação e implementação.

7.3 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, que
incluem estratégias de rotulagem nutricional e de promoção da alimentação adequada e
saudável, de educação e informação, de reformulação de alimentos processados e dos
alimentos produzidos e consumidos fora do domicílio. No campo da proteção à saúde, como
uma agenda de redução de riscos, a reformulação de alimentos processados vem sendo
trabalhada, particularmente em relação à redução de sódio, açúcares e gorduras trans e
saturadas no contexto da melhoria do perfil nutricional de tais alimentos.
No elenco dessas ações, 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.
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Redução dos teores de sódio
Sabendo-se do consumo excessivo de sal/sódio pela população brasileira, que ultrapassa em
mais de duas vezes a recomendação da Organização Mundial da Saúde (inferior a 5gramas de
sal por dia), 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 Estratégia
Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade. 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 e aqueles consumidos
fora do domicílio. Assim, se fazem necessárias diferentes abordagens para alcançar a redução
pretendida, 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, traz que a redução do teor de sódio em
alimentos processados 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. 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. Estas foram selecionadas com base na sua contribuição para a ingestão de sódio pela
população, definida por meio de inquéritos populacionais acerca da aquisição e de tabelas de
composição de alimentos. O referido plano inclui acordos voluntários entre o Ministério da
Saúde (MS) e associações do setor produtivo de alimentos, por meio da pactuação de termos de
compromisso com metas para a redução dos teores de sódio em diferentes categorias de
alimentos. As metas de teor de sódio, elencadas nos Termos de Compromisso (TC), foram
definidas a partir da redução percentual do teor máximo de sódio encontrado nos produtos das
categorias pactuadas, presentes no mercado e no âmbito da Associação Brasileira das Indústrias
da Alimentação (Abia).
Como mostrado no quadro 10 foram realizados, até agora, quatro termos de compromissos (TC)
e uma repactuação do I TC, em que se estabelecem os limites máximos para o teor de sódio em
diferentes categorias de alimentos, além de ter sido assinado um termo à parte que trata do
sistema de monitoramento do cumprimento das metas e da redução do sódio nos produtos. Tal
monitoramento das metas pactuadas é feito a partir do levantamento da rotulagem nutricional
a partir dos sítios eletrônicos oficiais das empresas associadas à Abia.

Quadro 10 - Acordos firmados para redução dos teores de sódio em alimentos processados
entre Ministério da Saúde e setor produtivo de alimentos.
TC

Ano

I

2011

II

2011

Categorias de alimentos

Principais resultados

Massas instantâneas, pães de forma e
bisnaguinhas.
Bolos e misturas para bolos,
rocamboles, biscoitos doces, salgados e
recheados, batata frita e batata palha,
salgadinhos de milho e maionese.

193 produtos avaliados e 96,4%
de alcance da meta proposta.
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849 produtos avaliados e 99% de
alcance da meta proposta.

III

2012

IV

2013

ITC
(repactuação)

2017

Margarinas, cereais matinais, caldos
prontos e temperos.
Sopas, produtos cárneos e produtos
lácteos.
Massas instantâneas, pães de forma e
bisnaguinhas.

202 produtos avaliados e 94,5%
de alcance da meta proposta.
718 produtos avaliados e, 77,3%
de alcance da meta proposta.
Metas repactuadas

Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS, 2016.
O monitoramento do 1º biênio mostrou que de um total de 1962 produtos avaliados nos quatro
termos de compromisso, 1771 cumpriram as metas pactuadas (90,3%).

Redução dos teores de açúcar
A redução do teor de açúcar em alimentos processados e ultraprocessados é uma agenda
prioritária e segue em ampla discussão. Foram definidas as categorias e subcategorias de
alimentos prioritárias com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares, elencando-se aquelas
que contribuem majoritariamente para o consumo excessivo de açúcar pela população
brasileira: achocolatados em pó, bebidas adoçadas, biscoitos, bolos prontos, misturas para bolo
e produtos lácteos.
Essa agenda segue com perspectiva de redução do açúcar em cada categoria e definição de
estratégia de monitoramento incluindo a análise laboratorial de alimentos e as dificuldades
acerca da rotulagem nutricional, que, de acordo com as normas vigentes, não traz como
obrigatória a declaração do teor de açúcar.
Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
Redução dos teores de sódio
Até o momento foi realizado o monitoramento dos quatro Termos de Compromisso (TC) para
redução dos teores de sódio em alimentos processados, com divulgação dos resultados do I, II,
III e IV TC, realizada nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017, respectivamente. Ainda, destaca-se que
foi realizada a repactuação do I Termo de Compromisso, referente às categorias massas
instantâneas, pães de forma e bisnaguinhas, sendo estabelecidas metas para os anos 2017, 2018
e 2020.
Os resultados do IV TC, divulgados em junho de 2017, mostraram que dos 743 produtos de
diferentes categorias de alimentos, 77,6% cumpriram as metas pactuadas para o primeiro biênio
(2014/2015). A figura 8 mostra o percentual de cumprimento das metas para cada categoria de
alimentos do IV TC.
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Figura 8 - Percentual de cumprimento de metas referente ao IV Termo de Compromisso para
redução dos teores de sódio em alimentos processados no Brasil.
100,0 100,0

% 100,0
90,0

100,0

85,7
77,7 80,0

75,3 77,3

80,0
70,0

69,6

65,5

65,1

65,0

74,6

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Legenda:
1

Queijo mussarela

2

Requeijão

3

Sopas

4

Sopas individuais/instântaneas

5

Empanados

6

Hambúrgueres

7

Linguiça cozida conservada em temperatura ambiente

8

Linguiça cozida conservada em refrigeração

9

Linguiça frescal

10

Mortadela conservada em temperatura ambiente

11

Mortadela conservada em refrigeração

12

Salsicha

13

Presuntaria

Fonte: Equipe de Vigilância Alimentar e Nutricional, CGAN, 2017

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, tais como a desatualização do site no momento de coleta dos dados. Foi também
por elas informado que seriam realizadas as adequações necessárias para o atingimento da
meta.
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A Abia destaca que, considerando os quatro primeiros termos, estima-se a retirada de 17.254
até 2014 toneladas de sal. Considerando todos os termos, a retirada é estimada em 28.562
toneladas 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 com Argentina e Canadá.
Redução dos teores de açúcar
Em 2017 foram realizadas reuniões com a finalidade de prosseguir na discussão sobre a agenda
de redução do teor de açúcar nos alimentos processados e ultraprocessados.
Além da CGAN/DAB/SAS/MS, participaram das reuniões a Associação Brasileira das Indústrias
de Alimentação (Abia), Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não
Alcoólicas (Abir), Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães &
Bolo Industrializados (Abimapi) e Associação Brasileira de Laticínios (Viva Lácteos). Nestas
reuniões também se fizeram presentes setores do governo (Mapa, Anvisa, MS) e representantes
da sociedade civil de entidades de consumidores (Idec e Proteste).
Nesses encontros, foi elaborada versão preliminar do Plano de Redução de Açúcares em
Alimentos Industrializados, que 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. Tais categorias de alimentos incluem achocolatados em pó, bebidas adoçadas,
biscoitos, bolos prontos, misturas para bolo e produtos lácteos.
Além disso, foram realizadas duas Oficinas Técnicas para discussão da redução dos teores de
açúcar em bebidas adoçadas e biscoitos. Nessas oficinas foram propostas metas de redução dos
teores de açúcar pelo setor produtivo de alimentos. O Ministério da Saúde, após análise das
propostas, elaborou contrapropostas com novos valores de metas os quais se encontram em
processo de avaliação pelo setor produtivo.
Principais investimentos
Nada a destacar
Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
Dentre os principais desafios que a reformulação de alimentos processados abarca, têm-se: 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, destacam-se as dificuldades de monitoramento laboratorial do perfil
nutricional dos alimentos processados com representatividade nacional por parte da rede das
Vigilâncias Sanitárias estaduais e dos 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 essas dificuldades,
têm sido avaliadas alternativas de monitoramento laboratorial junto com a Anvisa, assim como
fomentadas parcerias com universidades com expertise em ciências e tecnologia de alimentos.
Outra estratégia foi o reforço do corpo técnico da CGAN com profissionais com formação e
experiência nesta área de conhecimento.
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Perspectivas para 2018
Para 2018, as perspectivas de ações, no âmbito da reformulação de alimentos para a redução
dos teores de sódio consistem na publicação de relatório contendo o monitoramento da
segunda meta pactuada com relação a todas as categorias de alimentos e na repactuação de
metas para categorias de alimentos já monitoradas para os anos 2020, 2022 e 2024. Para a
redução dos teores de açúcar tem-se a necessidade de finalização e publicação do Plano de
Redução de Açúcares em Alimentos Industrializados e pactuação de metas para as categorias de
alimentos já mencionadas. Por fim, espera-se acompanhar a discussão acerca do banimento das
gorduras trans nos alimentos produzidos no país.
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8. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286 de 05 de
dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da
rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.
Trata-se de um programa estruturado e gerido, de forma intersetorial, pelo Ministério da Saúde
e pelo Ministério da Educação. Desde 2010, no Ministério da Saúde, o PSE está sob a gestão da
CGAN/DAB/SAS. No Ministério da Educação, desde 2011, o Programa Saúde na Escola está
alocado na Secretaria de Educação Básica (SEB).
Esse programa é reconhecido como estratégico, em nível nacional, por trabalhar a promoção da
saúde à medida que integra as equipes das unidades básicas de saúde e das escolas para
construção de ações coordenadas no território onde atuam. A articulação intersetorial das redes
públicas de saúde e de educação e das demais redes sociais para o desenvolvimento das ações
do PSE envolve mais do que ofertas de serviços num mesmo território, pois deve propiciar a
sustentabilidade das ações a partir da conformação de redes de corresponsabilidade. Implica
colocar em questão: como esses serviços estão se relacionando, qual o padrão comunicacional
estabelecido entre as diferentes equipes e serviços, que modelos de atenção e de gestão estão
sendo produzidos nesses serviços.
O PSE possui importante papel para a construção de territórios educativos e para a
potencialização da atenção básica à saúde no seu território adscrito.
A última adesão do programa foi muito bem-sucedida, consistindo em um dos programas de
maior capilaridade do SUS. A tabela 21 permite visualizar os dados da última adesão ao PSE
2017/2018.

Tabela 21 - Resultados da adesão ao PSE, período de 2017/2018
PSE EM NÚMEROS
Municípios Educandos Escolas
Creches
Equipes de
Escolas Maioria de Alunos
Aderidos Pactuados Pactuadas Pactuadas Atenção Básica Programa Bolsa Família
Vinculadas
2017/2018

5.040

20.521.830

85.706

27.759

36.990

45.777

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
•

A CGAN fomenta a promoção da saúde no SUS promovendo reuniões internas com
as áreas por meio do Coletivo Técnico do Programa Saúde na Escola que congrega
representantes dos temas da criança, jovem, idoso, prevenção de violências, saúde
bucal, prevenção do uso do Tabaco e outras drogas, saúde mental, entre outras
áreas internas do Ministério da Saúde. Ao longo do tempo novos integrantes
externos foram agregados ao coletivo como UNESCO, OPAS, UNICEF, MDS, etc.

•

Elaborado o Projeto de Cooperação Técnica Internacional entre o Ministério da
Saúde e a organização das nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura –
UNESCO. O projeto visa qualificar a resposta intersetorial de educação e saúde por
meio do fortalecimento da gestão, da capacidade técnica, bem como da avaliação
do Programa Saúde na Escola. Quando aprovado, o projeto terá a duração de 48
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meses e orçamento aproximado de R$10.000.000,00 com recursos provenientes do
Fundo Nacional de Saúde.
•

Publicada a Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017 que reestrutura
o PSE. A nova portaria trouxe mudanças importantes que desburocratizam o
Programa e facilitam o seu monitoramento. Entre as mudanças destacam-se: - ciclo
de adesão ao PSE: passará a ser de 24 (vinte e quatro) meses, com abertura para
ajustes das informações e do Termo de Compromisso após 12 (doze) meses de
vigência. Os antigos componentes I, II e III passam a conformar um conjunto de
ações de prevenção de doenças e promoção da saúde que deverão ser
desenvolvidas mediante planejamento intersetorial e gestão compartilhada entre a
Saúde e a educação, podendo a qualquer tempo serem incluídos novos setores da
gestão pública. São elas:
I.

Prevenção nas Escolas, direito sexual e reprodutivo e prevenção de
DST/AIDS;

II.

Saúde e Prevenção nas Escolas, prevenção ao uso de álcool, tabaco,
crack e outras drogas;

III.

Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos;

IV.

Promoção das práticas Corporais, da Atividade Física e do lazer nas
escolas;

V.

Prevenção das violências e dos acidentes;

VI.

Identificação de educandos compossíveis sinais de agravos de doenças
em eliminação;

VII.

Promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor;

VIII.

Verificação da situação vacinal;

IX.

Promoção da segurança alimentar e nutricional e da alimentação
saudável;

X.

Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com
possíveis sinais de alteração.

XI.

Promoção da saúde ocular e identificação de educandos compossíveis
sinais de alteração.

XII.

Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti- todos os alunos das
escolas pactuadas serão incluídos no PSE.

O registro das informações sobre as atividades desenvolvidas no PSE será efetuado e
atualizado apenas no sistema de informação da Atenção Básica (e-SUS) pelos
profissionais da saúde ou pelos gestores responsáveis pelo Programa no âmbito do
Distrito Federal e dos Municípios. O Ministério da Saúde se responsabilizará pelo
incentivo financeiro para o custeio das ações, o qual será repassado para o Distrito
Federal e para os Municípios aderidos ao Programa em parcela única, conforme
quantidade de estudantes pactuada na adesão.
•

Publicada a Portaria nº 2.706, de 18 de outubro de 2017, que homologou os
municípios aderidos ao PSE habilitou ao repasse do incentivo financeiro referente
ao primeiro ano do ciclo (2017). A mesma Portaria também lista municípios
prioritários para o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção da obesidade
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infantil em escolares receberam incentivo financeiro para tal. Foram considerados
municípios prioritários aqueles com população acima de 30 mil habitantes,
cobertura do SISVAN maior que 10% em 2016 e prevalência de excesso de peso
maior que 20% em 2016.
•

Realizada a adesão ao Programa Saúde na Escola para o ciclo 2017/18 por meio do
sistema e-Gestor entre os dias 02/05 e 30/06/2017.

•

Realizado o Piloto do Questionário sobre Quantidade de Casos de Gravidez em
Adolescentes Escolares por meio do Censo Escolar 2017 em parceria com o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP. O questionário foi disponibilizado na
plataforma do Censo Escolar, sendo de grande importância por não haver dados
disponíveis sobre esse tema. Trata-se de um indicador de vulnerabilidade social de
grande relevância e que poderá direcionar ações do PSE. 20.425 escolas
responderam informando 9.885 casos de gravidez. Nova edição tem previsão de
realização em janeiro de 2019.

•

Realizadas reuniões entre a equipe do PSE/MS e a Coordenação-Geral de
Acompanhamento da Inclusão Escolar/SECADI/MEC para tratar do Sistema
Presença. O Sistema Presença é uma tecnologia social de acompanhamento e
monitoramento da frequência escolar de estudantes beneficiários (as) do Programa
Bolsa Família (PBF). A proposta é cruzar bancos de dados para o aprimoramento das
políticas públicas.

•

A equipe do PSE deu início à elaboração do EaD Avasus (UFRN), trata-se de curso de
EaD auto instrucional com foco na gestão do PSE para os gestores locais do
Programa. A previsão de oferta é o 1º semestre de 2018.

•

Oferta do Programa Crescer Saudável aos municípios prioritários que aderiram ao
Programa Saúde na Escola (PSE) no ciclo 2017/2018. O programa consiste em uma
agenda e um conjunto de estratégias de prevenção, controle e tratamento da
obesidade infantil para incentivar municípios na qualificação das ações de
enfrentamento da obesidade infantil em escolares.

•

Em 2017, o coletivo concluiu o primeiro mapeamento de atores e pontos de contato
para identificar a força do PSE junto às áreas, os primeiros resultados foram
apresentados no primeiro coletivo técnico do PSE de 2018.

•

Com o tema Comunidade Escolar Mobilizada contra o Aedes Aegypti, a Semana
Saúde na Escola ocorreu em abril e mobilizou mais de dois milhões de educandos
em todo o país. Para auxiliar nas atividades foi elaborado um caderno de anotações
com a contribuição de experiência municipais em curso no PSE.

•

Publicada a portaria nº 2.706, de 18 de outubro de 2017 que lista os Municípios que
finalizaram a adesão ao Programa Saúde na Escola para o ciclo 2017/2018 e os
habilita ao recebimento do teto de recursos financeiros pactuados em Termo de
Compromisso e repassa recursos financeiros para Municípios prioritários para ações
de prevenção da obesidade infantil com escolares.

•

Sala Nacional de Coordenação e Controle – SNCC: PSE passou a ser membro efetivo
desse grupo que discute ações de combate e controle ao mosquito Aedes aegypti.
Em outubro de 2017 apoiou a coordenação triparte da mobilização “Semana
Nacional de Mobilização do setor da Educação, Assistência Social e Saúde no
combate ao Aedes aegypti”. A proposta foi mobilizar e sensibilizar as redes de
Educação, Assistência Social e Saúde nos estados e nos municípios sobre a
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importância da prevenção de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya, bem
como no combate ao mosquito Aedes aegypti. Em outubro (23 a 27/10/2017), os
setores da educação, assistência social e saúde, realizaram ações educativas, de
promoção e de prevenção, visando ampla mobilização para o controle do vetor no
âmbito das diversas unidades federativas, em todo o Brasil. Os objetivos foram:
engajamento dos estados e de municípios no combate ao vetor; fortalecimento e
aperfeiçoamento da comunicação entre as gestões estaduais e municipais de
Educação, Assistência Social e Saúde no combate ao Aedes aegypti; capacitação e
nivelamento de profissionais do setor da educação, assistência social e saúde; e
mobilização e sensibilização da comunidade escolar e rede do Suas e da Saúde sobre
a importância do combate ao Aedes aegypti para a prevenção de dengue, zika e
chikungunya. O público eram os gestores, docentes, discentes, demais profissionais,
beneficiários e usuários das redes de Educação, Assistência Social e Saúde, com o
intuito final da disseminação das informações e boas práticas em toda à sociedade.

Principais investimentos
Em 2017, houve uma dotação orçamentárias de R$ 89.131.040,00, com 100% de execução,
conforme mostrado na Tabela 6 (capítulo 2).

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
•

Publicar a portaria de reestruturação do PSE. Publicada a Portaria Interministerial
nº 1.055, de 25 de abril de 2017.

•

Publicar a portaria de homologação dos municípios que aderiram ao PSE. Publicada
a portaria nº 2.706, de 18 de outubro de 2017 que lista os Municípios que
finalizaram a adesão ao Programa Saúde na Escola para o ciclo 2017/2018 e os
habilita ao recebimento do teto de recursos financeiros pactuados em Termo de
Compromisso e repassa recursos financeiros para Municípios prioritários para ações
de prevenção da obesidade infantil com escolares.

•

Aprovar o Projeto de Cooperação Técnica Internacional entre o Ministério da Saúde
e a organização das nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO.
Foram realizadas várias reuniões internas ao Ministério da Saúde, com o Secretário
de Atenção à Saúde, Secretário Executivo, Ministro e com representantes da
UNESCO e da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações
Exteriores.

•

Realizar o Piloto do Questionário sobre Quantidade de Casos de Gravidez em
Adolescentes Escolares por meio do Censo Escolar 2017 em parceria com o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP. O questionário foi realizado.

Perspectivas e desafios para 2017
•

Conseguir que o E-SUS emita relatórios que permitam aos entes federativos das
3 instâncias de governo acompanhem a execução das ações do PSE.

•

Monitorar ações realizadas no primeiro ano do ciclo no e-SUS AB

•

Publicar portaria de repasse financeiro aos municípios que cumpriram as regras
do monitoramento.
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•

Realizar a adesão do PSE 2018-2020

•

Realizar o encontro com as referências estaduais do PSE

•

Realizar estudo de avaliabilidade do PSE
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9. PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE
O Programa Academia da Saúde foi lançado pelo Ministério da Saúde (MS) em 2011 como uma
estratégia de promoção da saúde e de produção do cuidado no âmbito da Atenção Básica. 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 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.
O Ministério da Saúde prevê o repasse mensal de recursos de custeio para o cofinanciamento
das ações do Programa Academia da Saúde. Esses recursos são oriundos do Piso Variável da
Atenção Básica (PAB Variável) e são repassados de forma regular, fundo a fundo, às Secretarias
Municipais de Saúde.
O Programa Academia da Saúde tem meta estabelecida no PPA 2016-2019 (Meta: Custear
3.500 polos do Programa Academia da Saúde)

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
O Programa Academia da Saúde credenciou 1.172 polos para recebimento do incentivo de
custeio em dezembro de 2017. Desses polos, 973 receberam incentivo na competência
financeira de dezembro. O valor mensal repassado para cada polo foi de R$3.000,00 por mês,
resultando no valor anual total de R$19.905.000,00. Ressalta-se que a competência novembro
não constava desse montante até 25/01/2018; foram consultadas as liberações do Fundo
Nacional de Saúde até o dia 31/12/2017.
O PPA (2016-2019) previa o custeio de 2.197 polos para 2017; foram custeados 973 polos, o que
corresponde a 44,3% da meta física prevista.
Ao observar a evolução das obras na tabela 22 abaixo, é possível identificar que - se todos os
polos com obras finalizadas tivessem solicitado custeio - a meta de 2017 seria 100% alcançada.
Tabela 22: Construção de Polos/Ano. Brasil, 2011-2017.
Fonte: COGPAB/DAB/SAS/MS. 2018

O atraso no repasse do recurso de custeio influenciou o número de novas solicitações. Tendo
em vista que os pedidos existentes não estavam sendo atendidos, não havia razão para os
municípios realizarem novos requerimentos. A pouca expertise entre os gestores e profissionais
da saúde para a implementação do Programa Academia da Saúde, também contribuiu para esse
resultado.
No que diz respeito à construção de novos polos, em 2017 foram habilitados apenas 56, todos
por emenda parlamentar. A falta de clareza dos gestores sobre o processo de solicitação aliada
a pouca divulgação do período de abertura do sistema para cadastramento de emendas e as
dificuldades relacionadas ao custeio de academias afetaram o interesse dos gestores por novas
habilitações.
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Em relação à desabilitação de propostas de construção, o Ministério da Saúde não publicou
nenhuma nova portaria em 2017. Nos anos anteriores, foram desabilitadas ao todo 375,
propostas que não cumpriram os prazos legais. Um levantamento das propostas de construção
que não atenderam às condições previstas em portaria está sendo realizado pela área
competente e, se houver necessidade, providências para a desabilitação serão tomadas em
2018.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017


Publicação da Portaria nº 381, de 6 de fevereiro de 2017, ora incorporada às portarias
de consolidação do SUS, que dispõe sobre as transferências, fundo a fundo, de recursos
financeiros de capital ou corrente, do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e
Municípios destinados à execução de obras de construção, ampliação e reforma;



Revisão da Portaria 1707 de 23 de setembro de 2016, ora incorporada à portaria de
consolidação do SUS nº 5, para corrigir um problema na estrutura atual de vinculação e
registro de procedimentos e atividades, que não permite identificar a atuação de
profissionais de saúde de UBS não vinculada ao polo. Como o alcance do polo
transcende ao território da população adstrita à equipe da UBS a qual está vinculado, é
desejável que qualquer profissional da Atenção Básica de outras UBS do Município ou
Distrito Federal possam desenvolver atividades no polo. Neste sentido, o CNES do polo
passará a ser vinculado ao CNES de mais de uma UBS, conforme interesse do gestor
local. Dessa forma, qualquer profissional da AB poderá registrar e agregar a sua
produção às ações realizadas nos polos do Programa Academia da Saúde. A proposta de
portaria foi finalizada pela área técnica e encaminhada para ser discutida no GT de
Atenção Básica da CIT.



Apoio técnico aos estados e aos municípios por telefone, e-mail e presencialmente
(recebendo parlamentares, gestores e técnicos);



Diagramação e revisão do Caderno de Gestão do Programa Academia da Saúde, material
que será utilizado no processo de formação de gestores e técnicos do Programa em nível
estadual e municipal, e de apoio à implantação e implementação.

Principais investimentos
O aporte financeiro do Programa Academia da Saúde é direcionado ao incentivo de investimento
para construção dos polos e ao incentivo de custeio para a manutenção do Programa. A tabela
4 (capítulo 2) mostra a execução orçamentária alcançada para implantação das Academias da
Saúde, em 2017, e a tabela 23, abaixo, sintetiza os investimentos realizados entre 2016 e 2017.
Tabela 23- Informações sobre fonte orçamentária e repasses de investimentos destinados ao
Academia da Saúde, nos exercícios 2016 e 2017.
Ano de
habilitação

Polos
similares
habilitados

Polos
habilitados

2016

0

45

45

2017

_

56

56

Fonte: COGPAB/DAB/SAS/MS. 2018
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Fonte de
financiamento
Emenda Programa

Repasses de investimento SAS
Valor
empenhado

Valor
pago

0

R$ 5.440.000,00

R$ 0,00

0

R$ 5.573.000,00

R$ 0,00

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas


Pouca expertise entre os gestores e profissionais da saúde para a implementação do
Programa Academia da Saúde. Foram construídas propostas de capacitação por meio
de TED e Carta-Acordo, mas o TED não foi aprovado e a Carta só foi aprovada em
dezembro de 2017;



Problemas no processo de solicitação de custeio. Os municípios apresentam dificuldade
em cumprir os critérios previstos pelo programa para cadastramento dos profissionais
no SCNES (CBO e carga horária), fotografias dos totens, cumprimento da carga horária
mínima, o endereço do polo construído nem sempre é o mesmo do informado na
proposta de construção ou similaridade, o que pode retardar a habilitação de custeio.
Para isso foi publicada a portaria nº 381, de 6 de fevereiro de 2017, que pretende
desburocratizar o programa, pois prevê o repasse fundo a fundo em uma única parcela
e amplia o prazo para que o município finalize as obras. Foi publicada nova linha
orçamentária para pagamento das novas solicitações de custeio; sem a linha
orçamentária não havia como atender às solicitações represadas. Com a publicação da
linha orçamentária, está sendo planejado para 2018, um trabalho de sensibilização junto
aos estados para auxiliar e incentivar os municípios que tenham atingido as condições
necessárias, a solicitar custeio.



Manual do programa desatualizado. O manual do programa foi atualizado e aguarda
publicação.



Incompatibilidade da Portaria 1707 de 23 de setembro de 2016 com a portaria nº 381,
de 6 de fevereiro de 2017, ambas incorporadas à Portaria de consolidação do SUS Nº5.
Foi construída proposta para corrigir um problema na estrutura atual de vinculação e
registro de procedimentos e atividades - que não permite identificar a atuação de
profissionais de saúde de UBS não vinculada ao polo. Como o alcance do polo
transcende o território da população adstrita à equipe da UBS a qual está vinculado, é
desejável que qualquer profissional da Atenção Básica de outras UBS do Município ou
Distrito Federal possam desenvolver atividades no polo. Nesse sentido, o CNES do polo
passará a ser vinculado ao CNES de mais de uma UBS, conforme interesse do gestor
local. Assim, qualquer profissional da AB poderá registrar e agregar a sua produção às
ações realizadas nos polos do Programa Academia da Saúde. A proposta de portaria foi
finalizada pela área técnica e aguarda análise pelo GT de Atenção Básica da CIT.



Ausência de indicadores do Programa. Foi organizado encontros com a participação de
especialistas para construção de indicadores para o Programa.



Ausência de estudos sobre a efetividade do Programa.



Baixa articulação internacional. Realizadas videoconferências com países da América
Latina para conhecer, aprofundar e trocar experiências sobre atividade física na atenção
primária como estratégia de promoção a saúde.

Perspectivas e desafios para 2018


Publicação do Caderno de Gestão do Programa Academia da Saúde;



Capacitar gestores e profissionais da saúde para implementação do Programa Academia
da Saúde;



Apoiar estados e municípios na implementação do Programa;
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Atualizar a Portaria de Consolidação Nº 5;



Continuar a realizar as videoconferências internacionais/OPAS;



Elaborar propostas para cooperação internacional;



Acompanhar a pesquisa CNPQ/UFSC;



Acompanhar a Carta Acordo com a UFTO.
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10. GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
O Programa Bolsa Família (PBF), gerido pelo MDS, 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 benefício financeiro está vinculado ao cumprimento de
compromissos assumidos pelas famílias e pelo poder público nas áreas de saúde, educação e
assistência social. Criado pela Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e regulamentado pelo Decreto
5.209, de 17 de setembro de 2004, o Programa apresenta entre seus objetivos a promoção do
acesso à rede de serviços públicos, o combate à fome e a promoção da Segurança Alimentar e
Nutricional.
O acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família (acompanhamento da imunização, do crescimento e do desenvolvimento de
crianças menores de 7 anos de idade e da assistência ao pré-natal de gestantes e ao puerpério)
traduz-se na contribuição do SUS para a agenda de eliminação da extrema pobreza no país, para
superação das desigualdades e na promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde.
O Ministério da Saúde não possui previsão orçamentária específica no orçamento da área
técnica, cabendo ao MDSA a gestão orçamentária do PBF, mas com o intuito de apoiar estados
e municípios na gestão do acompanhamento das condicionalidades de saúde, a CGAN
desenvolve projetos de apoio à formação e capacitação de profissionais de saúde da Atenção
Básica.
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.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
O total de famílias a serem acompanhadas na 2ª vigência de 2017 foi de 10.981.383, das quais
a saúde acompanhou 8.507.592 (77,47%), englobando 18.634.691 pessoas com
acompanhamento individualizado, sendo crianças menores de sete anos e 13.225.811mulheres,
das quais 369.377 eram gestantes. A tabela 24 sintetiza as informações sobre gestão do PBF
Saúde, em 2017

Tabela 24 - Acompanhamento das condicionalidades de saúde de famílias beneficiárias do
PBF por unidade federativa. Brasil, 2017.
UF

1ª vigência de 2017
Nº de
famílias
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2ª vigência de 2017
Nº de
famílias
com

Nº de
famílias
com perfil

Percent
ual de

Variação
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de famílias
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Meta
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TO

Alcanc
e meta
SISPAC
TO

AC *
AL *
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AP *
BA
CE *
DF
**
ES
GO *
MA
MG
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*
MT
*
PA *
PB
PE
PI
PR *
RJ
RN *
RO
RR *
RS
SC
SE *
SP
TO
BRA
SIL

perfil
saúde

saúde
totalment
e
acompanh
adas
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ura (%)

perfil
saúde

saúde
totalment
e
acompanh
adas

cobert
ura (%)

acompanh
adas

a para
a
primeir
a
vigênci
a de
2017

78.139
344.989
350.071
59.381
1.492.8
37
912.204
67.517

56.991
266.611
292.939
33.662
1.141.66
3
762.041
31.084

72,94
77,28
83,68
56,69
76,48

52.453
271.342
297.374
34.735
1.157.52
3
770.519
21.662

70,59
80,98
88,25
61,65
81,07

-4.538
4.731
4.435
1.073
15.860

-2,35
3,70
4,57
4,96
4,59

72,72
79,00
80,5
54,3
78,68

-2,13
1,98
7,75
7,35
2,39

83,54
46,04

74.311
335.061
336.967
56.341
1.427.8
84
878.378
58.435

87,72
37,07

8.478
-9.422

4,18
-8,97

81,63
45,00

6,09
-7,93

146.244
277.466
854.777
911.399
115.380

97.147
203.036
681.023
748.203
78.223

66,43
73,18
79,67
82,09
67,8

132.794
254.929
820.336
855.241
105.814

93.915
188.853
660.485
713.609
73.801

70,72
74,08
80,51
83,44
69,75

-3.232
-14.183
-20.538
-34.594
-4.422

4,29
0,90
0,84
1,35
1,95

75,00
75,00
80,00
81,98
73,00

-4,28
-0,92
0,51
1,46
-3,25

142.768

101.848

71,34

132.216

95.880

72,52

-5.968

1,18

65,00

7,52

821.906
436.117
941.395
369.145
317.387
643.168
290.658
78.678
41.646

631.576
352.345
724.591
303.717
253.716
402.770
215.863
48.203
25.471

76,84
80,79
76,97
82,28
79,94
62,62
74,27
61,27
61,16

783.951
415.212
893.282
355.541
297.794
602.881
274.669
70.919
36.287

605.967
343.732
701.283
295.893
242.669
393.170
205.632
45.545
24.088

77,30
82,78
78,51
83,22
81,49
65,22
74,87
64,22
66,38

-25.609
-8.613
-23.308
-7.824
-11.047
-9.600
-10.231
-2.658
-1.383

0,46
1,99
1,54
0,94
1,55
2,60
0,60
2,95
5,22

80,00
80,00
75,00
78,00
80,00
62,00
80,00
70,00
78,00

301.823
104.228
232.261
1.200.7
45
114.906
11.647.
235

196.462
79.960
183.939
753.817

65,09
76,72
79,19
62,78

192.712
75.446
182.102
675.055

68,71
77,67
82,33
62,81

-3.750
-4.514
-1.837
-78.762

3,62
0,95
3,14
0,03

69,00
75,00
78,00
68,00

93.693
8.760.59
4

81,54
75,22

280.474
97.134
221.198
1.074.7
56
108.578
10.981.
383

-2,70
2,78
3,51
5,22
1,49
3,22
-5,13
-5,78
11,62
-0,29
2,67
4,33
-5,19

92.147
8.507.59
2

84,87
77,47

-1.546
-253.002

3,33
2,25

74,5
73,00

10,37
4,47

Fonte: MINISTÉRIO da SAÚDE/DATASUS/Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na
Saúde.
Comparando-se os resultados alcançados na 2ª vigência de 2017 com a 1ª vigência de 2017,
observamos um aumento de 2,25 pontos percentuais no desempenho do acompanhamento das
condicionalidades de saúde. Observa-se também que apesar de não haver aumento no número
de crianças acompanhadas, o percentual de cobertura de crianças aumentou: na primeira
vigência de 2017 foi de 72,11% e passou para 74,33% na segunda vigência de 2017.
Em relação ao acompanhamento infantil, na 2ª vigência de 2017, 5.408.880 crianças foram
acompanhadas, de um total de 7.276.492 a serem acompanhadas (74,33%), dessas 99,02%
estavam com o calendário vacinal em dia e 84,76% tiveram dados nutricionais coletados. Apesar
do baixo percentual de descumprimento de vacinação, observa-se um número expressivo de
crianças em situação de pobreza com calendário de vacinação desatualizado, 52.892 crianças, o
que corresponde a 0,98% de descumprimento. Tal resultado ilustra uma situação de risco e
susceptibilidade em saúde pública e iniquidade social grave considerando que a vacinação é uma
ação de excelência na Atenção Básica do SUS. Ademais, analisando-se os dados municipais de
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descumprimento de vacinação em crianças, 3.178 municípios registraram casos de
descumprimento na condicionalidade de vacinação, sendo que 861 encerraram a vigência com
percentual de descumprimento acima da média nacional (0,98%).
Em relação ao acompanhamento das condicionalidades de gestantes, na 2ª vigência de 2017,
foram localizadas 369.377 gestantes, representando 79,41% do número estimado de gestantes
no Brasil para o ano de 2017 (465.160). Dentre as gestantes localizadas, 99,62% estavam com o
pré-natal em dia e 92,87% tiveram dados nutricionais coletados. Apesar do baixo percentual de
descumprimento por falta de acesso ao pré-natal, observa-se um número considerável de 1.417
gestantes em situação de pobreza e sem acesso a esta ação. Na segunda vigência de 2017, 610
municípios registraram pelo menos um caso de descumprimento de gestante (sem acesso ao
pré-natal) e 557 municípios apresentaram percentual de descumprimento de acompanhamento
de gestantes acima da média nacional (0,38%).
O total de famílias indígenas (aldeadas e não aldeadas) a serem acompanhadas nas
condicionalidades de saúde do PBF na 2ª vigência de 2017 foi de 100.358, das quais 80.027
(79,74%) foram totalmente acompanhadas em 936 municípios brasileiros. Neste período, foram
identificadas 64.469 famílias indígenas aldeadas, das quais 55.622 foram acompanhadas
(80,07%) e 30.889 famílias indígenas não aldeadas, das quais 24.405 foram acompanhadas
(79,01%).
Em relação ao acompanhamento de crianças indígenas na segunda vigência de 2017, ao
considerar todas as crianças indígenas (aldeadas e não aldeadas), foram acompanhadas 79.238
(79,03%) do total de 100.267 crianças indígenas a serem acompanhadas, das quais 99,09%
estavam com o calendário vacinal em dia e 93,78% tiveram dados nutricionais coletados. Além
de constituir como condicionalidade de saúde do PBF, o acompanhamento nutricional das
crianças é imprescindível para a vigilância nutricional e qualifica a atenção à saúde, além de
subsidiar ações de saúde com foco nos grupos mais vulneráveis.
Ao considerar crianças indígenas aldeadas, destaca-se que das 72.391 crianças a serem
acompanhadas, 57.736 foram totalmente acompanhadas pela saúde, 79,76% de cobertura, das
quais 99,08% estavam com o calendário vacinal em dia e 93,73% tiveram dados nutricionais
coletados.
Em relação às crianças indígenas não aldeadas, foram identificadas 27.876 crianças a serem
acompanhadas, das quais 21.502 foram acompanhadas pelo serviço de saúde, 77,13% de
cobertura, das quais 99,11% estavam com o calendário vacinal em dia e 93,92% tiveram dados
nutricionais coletados.
Na segunda vigência de 2017, foram localizadas 4.101 gestantes indígenas (aldeadas e não
aldeadas), das quais 99,44% estavam com o pré-natal em dia e 95,51% tiveram dados
nutricionais coletados. Neste período, foram localizadas 2.741 gestantes indígenas aldeadas
(99,38% estavam com o pré-natal em dia e 95,26% tiveram dados nutricionais coletados) e 1.360
gestantes indígenas não aldeadas (99,56% estavam com o pré-natal em dia e 96,03% tiveram
dados nutricionais coletados).
O total de famílias residentes em comunidades quilombolas a serem acompanhadas nas
condicionalidades de saúde do PBF na 2ª vigência de 2017 foi de 94.146, das quais 80.358
(85,35%) foram acompanhadas
Em relação ao acompanhamento de crianças quilombolas na segunda vigência de 2017 (Tabela
12), foram acompanhadas 51.360 (83,58%) do total de 61.450 crianças quilombolas a serem
acompanhadas, das quais 98,48% estavam com o calendário vacinal em dia e 93,46% tiveram
dados nutricionais coletados.
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Na segunda vigência de 2017, foram localizadas 3.133 gestantes quilombolas, das quais 98,69%
estavam com o pré-natal em dia e 95,85% tiveram dados nutricionais coletados. Faz-se
necessário ampliar também o esforço na captação das gestantes quilombolas, assim como
gestantes indígenas, a fim de garantir a captação precoce, o acesso ao serviço de saúde, bem
como a concessão do BVG, tão importante para as famílias que já se encontram em situações
de vulnerabilidade extrema.
A figura 9 apresenta a evolução percentual do acompanhamento das famílias inscritas no
programa, ao longo dos últimos quatro anos, evidenciando que a meta estabelecida no PPA vem
sendo atingida, mantendo-se em torno de 73%:
Figura 9 - Evolução do desempenho do PBF, de 2013 a 2017. Brasil.
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Fonte: MINISTÉRIO da SAÚDE/DATASUS/Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na
Saúde.

Atividades mais relevantes desenvolvidas pela equipe em 2017:
•

Curso de EAD do Programa Bolsa Família na Saúde (Plataforma Universus) destinado aos
profissionais que atuam nos municípios e estados na execução de ações de
monitoramento e acompanhamento das famílias beneficiárias do programa.

•

Oficinas presenciais sobre o Sistema de Gestão do PBF, desenvolvidas em Brasília com
os profissionais dos estados e dos municípios.

•

Oficina Regional sobre Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE)
desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social nas 5 regiões do Brasil.

Principais investimentos
Não há previsão orçamentária específica no orçamento da CGAN, cabendo ao MDS a gestão
orçamentária do PBF. Também o recurso financeiro destinado ao Sistema de Gestão do
Programa Bolsa Família na Saúde é repassado diretamente do Ministério da Saúde à CTIS
(empresa que presta serviço ao DataSUS).
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Os investimentos são os necessários 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 ao PBF, além da oferta de cursos de formação e capacitação.

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
•

Melhoria na cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde, tendo em
vista que aproximadamente 22,53% das famílias a serem acompanhadas ainda
permanecem sem registro de acompanhamento no Sistema, que corresponde a cerca
de 2,4 milhões de famílias.

•

Diminuição dos percentuais de descumprimento de crianças com calendário vacinal
desatualizado e gestante sem o pré-natal em dia.

Perspectivas e desafios para 2018
•

Manutenção do percentual de famílias com perfil saúde beneficiárias do PBF
acompanhadas pela Atenção Básica acima dos 75%;

•

Busca ativa das famílias não acompanhadas na vigência anterior;

•

Ampliação da identificação de gestantes do PBF pelos serviços de saúde municipais,
de maneira a inseri-las nas consultas de pré-natal e com vistas a possibilitar a
concessão do BVG;

•

Realização de ações de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável;

•

Qualificação do acompanhamento das condicionalidades de saúde dos povos
indígenas e quilombolas, bem como maior articulação entre as equipes de saúde
que atuam no atendimento de povos e comunidades tradicionais.

•

Estruturação, na gestão do PBF na Saúde dos estados e municípios, das atividades
de análise de “pós-coleta de dados”, estabelecendo processos de trabalho e fluxos
de informações que permitam produzir um conjunto de dados, no âmbito do
acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias.
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11. PESQUISA, INOVAÇÃO E CONHECIMENTO EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

11.1 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 Saúde do Escolar (PeNSE),
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança
e da Mulher (PNDS).

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
•
PNDS: A CGAN participou de diversas reuniões em 2017 relacionadas ao planejamento
da PNDS. Nessas discussões, o IBGE posicionou-se de forma definitiva em relação a não
realização da avaliação das carências de micronutrientes em crianças, por meio da coleta de
amostra biológica. Foram garantidas, no entanto, a avaliação do consumo alimentar e da
antropometria. Foi criado um grupo de trabalho composto por técnicos do Instituto, da CGAN,
da CGDANT (SVS) e da CGFPATS (DECIT) para a revisão do questionário de coleta de dados de
consumo e antropométricos. Especialistas em alimentação infantil foram convidados a
colaborar pela CGAN. Após ampla discussão, uma versão final foi encaminhada ao IBGE ao final
do ano para avaliação. A CGAN também colaborou na avaliação técnica dos equipamentos
antropométricos a serem adquiridos para a condução da pesquisa. A PNDS será realizada em
conjunto com a PNS, sendo realizada em uma subamostra dela. A CGAN terá participação no
financiamento das pesquisas.
•
PNS: As discussões da PNS 2018 tiveram início e a CGAN colaborou com a SVS na
avaliação de equipamentos antropométricos de qualidade para subsidiar a sua aquisição por
aquela Secretaria. A CGAN também colaborou, ao longo de 2017, com a avaliação e a revisão
dos questionários de indicadores do consumo alimentar. Ainda são aguardados a divulgação dos
dados oriundos das análises laboratoriais que trarão importantes informações sobre glicemia,
perfil lipídico e ingestão de sódio e iodo. A PNS foi a primeira pesquisa nacional em que se
avaliou diretamente a ingestão de sódio pela população brasileira, até então baseada em
estimativas de aquisição e consumo de alimentos a partir da POF. Foi enviada para o IBGE, no
final da 2017, uma versão atualizada do questionário de coleta de dados, a partir das discussões
no grupo de trabalho e com especialistas convidados pela CGDANT e CGAN.
•
POF: O início da pesquisa de campo da POF se deu em 2017, devendo ser continuado
em 2018, e o consumo alimentar foi novamente avaliado de forma pessoal em um de seus
módulos, garantindo a comparabilidade com os resultados obtidos em 2008-2009.
Principais investimentos
Com o atraso do início da coleta de dados da PNDS, não houve investimento financeiro para
apoio a esse inquérito em 2017, mas foi dada continuidade à Ata de Registro de Preços, por
meio da qual será adquirida parte dos equipamentos antropométricos previstos para a pesquisa.
Em dezembro de 2017, foi realizada a descentralização de R$ 1.880.000,00 para o IBGE para
apoio à realização do módulo de avaliação do consumo alimentar na Pesquisa de Orçamentos
Familiares; entretanto, o recurso não foi executado devido à data limite para empenhos do
Instituto, sendo posteriormente devolvido ao Ministério da Saúde.
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Pontos críticos e estratégias de superação adotadas


Repassar novamente ao IBGE o valor necessário para a finalização do módulo de
consumo alimentar da POF



Alinhar com o IBGE os pontos de mudanças sugeridos pela CGAN no novo
questionário de coleta de dados da PNS e PNDS.

Perspectivas e desafios para 2018
Para 2018, está previsto o fim dos trabalhos de campo da POF e o início da coleta de dados
da PNS e PNDS.

11.2 Estudos e Pesquisas Relacionadas à VAN
A partir do Seminário Técnico “Perspectivas de Pesquisas sobre Carências de Micronutrientes”,
realizado em Brasília de 31/03 a 01/04/2016, levantou-se a necessidade de pesquisas para o
preenchimento de lacunas de conhecimento nessa temática para subsidiar a gestão federal. O
evento contou com a participação de pesquisadores da área de todo o Brasil e com a
apresentação de experiências exitosas pelos mesmos.
Como resposta à temática do evento e com a impossibilidade da realização do módulo de
micronutrientes na PNDS, os participantes concluíram que havia a necessidade da realização de
uma pesquisa com representatividade nacional para estimar as frequências das carências de
micronutrientes prioritários para a agenda.
Nessa perspectiva, e também com o objetivo de levantar outras evidências urgentes para a
gestão da PNAN, a CGAN disponibilizou parte de seu orçamento para a realização de um TED
entre DECIT/SCTIE e CNPq objetivando o lançamento de três chamadas públicas temáticas para
a realização de pesquisas, sendo uma delas para contemplar um grande inquérito nacional sobre
alimentação e nutrição infantil.
Assim, foram lançadas, em 2017, três chamadas públicas, via CNPq, que contratou 39 projetos
de pesquisas com temáticas afins às agendas da CGAN. Uma dessas chamadas contemplou um
inquérito nacional que avaliará consumo alimentar, antropometria e deficiência de
micronutrientes por meio de coleta de material biológico. As demais contrataram revisões
sistemáticas e estudos primários.

Principais investimentos
Foram descentralizados R$ 15.426.000,00 ao CNPq para o lançamento dos editais temáticos.
Após a contratação dos 39 projetos de pesquisas, um montante de R$ 622.047,00 foi devolvido
ao Ministério da Saúde.
Pontos críticos e estratégias de superação adotadas


Alinhar as demandas da gestão federal com as propostas aprovadas;



Acompanhar a execução das propostas e prestar apoio técnico aos pesquisadores
sempre que pertinente.

Perspectivas e desafios para 2018
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Realizar o Seminário Nacional Marco Zero em conjunto com CNPq e DECIT para
apresentação das propostas e seu alinhamento às demandas da gestão federal;



Sistematizar os primeiros resultados a partir da finalização das revisões
sistemáticas.

11.3 Agenda Estratégica de Pesquisas em Alimentação e Nutrição no SUS
A PNAN tem entre suas diretrizes a Pesquisa, Inovação e Conhecimento em Alimentação e
Nutrição, voltada ao desenvolvimento do conhecimento no campo da nutrição em saúde
coletiva, com vistas à geração de evidências e instrumentos necessários à implementação e à
qualificação da gestão da PNAN e de seus programas e ações.
Para nortear a gestão e qualificar as ações e programas da PNAN, a equipe de gestão nacional
requer estudos, pesquisas e investigações na área de alimentação e nutrição. Com a finalidade
maior de fortalecer o uso de evidências científicas em alimentação e nutrição na tomada de
decisão dos gestores nacionais da PNAN e, com vistas ao fortalecimento da agenda de nutrição
no âmbito da política de saúde, a CGAN propôs a realização do "1º. Encontro Nacional sobre a
Agenda Estratégica de Pesquisas em Alimentação e Nutrição no SUS". Esse Encontro, concebido,
organizado e executado pela CGAN, em parceria com o DECIT e, também, com o Grupo Temático
Alimentação e Nutrição em Saúde Coletiva da Abrasco, resultou em uma agenda de pesquisas e
na definição de um elenco de estratégias de aproximação e articulação permanente entre CGAN
e as IES com vistas ao fortalecimento de linhas de investigação, estudos e pesquisas gerando
evidências para nortear a tomada de decisão dos gestores.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
A relatoria do evento foi consolidada e, a partir das contribuições, foi elaborado, em 2017, o
Sumário Executivo da Agenda de Pesquisas em Alimentação e Nutrição4. A partir desse
instrumento, houve um esforço para sua ampla divulgação em toda rede de parceiros e
profissionais do SUS e universidades.

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
Garantir que todos os pesquisadores em alimentação e nutrição do país tenham acesso ao
Sumário Executivo elaborado e conheçam a demanda da gestão federal.
Perspectivas e desafios para 2018
Realização do 2º Encontro Nacional para avaliação e atualização da agenda. Nessa etapa,
também serão convidados os pesquisadores contemplados nos editais temáticos lançados pelo
CNPq em 2017.

4

Disponível em
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/sumario_executivo_agenda_pesquisa.pdf
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12. QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
A Diretriz de qualificação da força de trabalho da PNAN traz orientações a respeito dos processos
de formação, educação permanente e continuada e da necessidade de formalização dos vínculos
de trabalho e valorização dos trabalhadores do setor saúde que atuam na agenda de
alimentação e nutrição. Nessa Diretriz destaca-se que a situação alimentar da população
brasileira, o estabelecimento das diretrizes nacionais para a organização das Redes de Atenção
à Saúde e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional apontam questões
estruturantes para o ordenamento da formação dos trabalhadores do setor saúde que atuam
na agenda de alimentação e nutrição.
Dessa forma, considera-se estratégico pautar a formação a partir do processo de trabalho
empreendido no cotidiano das práticas assistenciais do SUS e também as que integram o
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN.
Em 2016, a contribuição para a formação e qualificação profissional no âmbito da gestão federal
das ações de alimentação e nutrição deu-se nos seguintes aspectos:

12.1 Rede de Alimentação e Nutrição do Sistema Único de Saúde – RedeNutri
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 de implementação da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Dessa forma, constitui-se como um espaço
colaborativo onde os participantes compartilham seus conhecimentos e experiências.
A criação de um espaço permanente de debate sobre a alimentação e nutrição como
determinante social da saúde e componente do desenvolvimento de políticas públicas
intersetoriais é um dos seus objetivos principais, juntamente com a contribuição para a
expansão e qualificação das ações de alimentação e nutrição nos diferentes níveis de atenção à
saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).
Lançada em 2009, a Redenutri é resultado de uma parceria entre o Observatório de Políticas de
Segurança Alimentar e Nutrição (OPSAN/UnB), a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição
do Ministério da Saúde (CGAN/DAB/MS) e a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS).
Desde então, vem se consolidando como uma comunidade de boas práticas em alimentação e
nutrição no SUS.
Atualmente a RedeNutri conta com mais de 43 mil cadastrados em todo o Brasil. São
profissionais de diferentes áreas de atuação, como gestores, trabalhadores que atuam no SUS
diretamente com indivíduos, grupos e comunidades assim como em outras áreas, especialistas,
pesquisadores, estudantes. Isso sem falar dos demais interessados no tema que atuam em
instituições públicas e privadas, universidades e organizações não governamentais.
Essa estratégia é importante por permitir a difusão de conhecimentos e informações sobre o
campo de alimentação e nutrição, obter a opinião de profissionais que atuam diretamente na
atenção, no ensino e gestão de diferentes esferas federativas e áreas sobre as temáticas que
estão em maior evidência na mídia, academia e no contexto do governo brasileiro.
No ano de 2017, houve redução das atividades da Redenutri devido à demora na formalização
do Termo de Cooperação com a OPAS (inicialmente previsto para 2016, a formalização ocorreu
de fato em maio/2017) e no repasse de recursos (que ocorreu agosto/2017) para execução das
atividades planejadas ainda em 2017, o que impossibilitou a realização de Carta Acordo com o
Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição da Universidade de Brasília. Dessa
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forma, não houve possibilidade de manutenção, pelo OPSAN, da equipe responsável pela
atualização dos conteúdos e gerenciamento da Rede.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017


Disponibilização de 210 novos arquivos na Biblioteca, com 531.456 novos downloads.
Os arquivos mais acessados do ano foram os materiais de incentivo à alimentação
saudável baseados no Guia Alimentar para a População Brasileira, em parceria entre a
UFMG e o Ministério da Saúde, com apoio da OPAS. Os novos documentos da biblioteca
da RedeNutri estão disponíveis no link: http://ecos-redenutri.bvs.br/tikiindex.php?page=Biblioteca&pagenum=1



Inserção de 38 notícias no Blog da CGAN, alcançando 38.355 visualizações.



Disponibilização de 143 novas notícias, com 429.945 leituras, sendo a mais visualizada
sobre a abertura de inscrições para o curso Amamenta e Alimenta Brasil;



A página da RedeNutri passou de 40.200 para 50.054 seguidores.

Principais investimentos
O investimento na Redenutri é feito por meio de repasse de recursos efetivado por meio de
Carta Acordo com o OPSAN/UnB em parceria com a OPAS. Devido ao término, em 2016, do TC
49 com a OPAS, em 2017 não houve investimentos financeiros junto à Redenutri.
Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
Descontinuidade da Carta Acordo com OPSAN/UnB, que afetou o planejamento e andamento
das atividades da Redenutri. Chegou a ser efetivado um novo termo de cooperação com a OPAS
em 2017 (TC 98), porém o repasse de recursos ocorreu em agosto/2017 e não houve tempo
hábil para firmar a Carta Acordo ainda este ano.
Perspectivas e desafios para 2018


Firmar Carta Acordo com a UnB;



Continuidade das atividades da Redenutri;



Avaliar a necessidade de migrar para outro sítio que permita um layout mais adequado
e que proporcione uma maior interatividade entre os seguidores e que faça interface
com as principais mídias sociais.

12.2 Desenvolvimento de materiais de apoio à qualificação de processos e práticas na Rede
de Atenção à Saúde
A produção de publicações para orientação das práticas dos profissionais de saúde constitui-se
como uma estratégia para apoiar o planejamento e efetivação de ações alinhadas com os
princípios e diretrizes das Políticas orientadoras. Esses, quando guiados por um processo de
educação permanente em saúde, podem contribuir para a organização do processo de trabalho
nas instituições e reordenamento das práticas de cuidado em saúde.
Os municípios desempenham um papel fundamental na implantação e gestão dos programas e
ações vinculados à implementação de políticas, adequando-os ao perfil epidemiológico e à
realidade da sua rede de Atenção à Saúde. Nesse sentido é fundamental apropriá-los quanto às
ferramentas, sistemas e formas de apoio disponíveis para implementação das Políticas
Nacionais de Alimentação e Nutrição e Promoção da Saúde, alinhadas à Política Nacional de
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atenção Básica, uma vez que a última se constitui como o contato preferencial para acesso à
rede de Atenção à Saúde, tendo ainda o papel de ordená-la e coordená-la.
Durante o ano de 2017 foram desenvolvidas várias atividades voltadas ao fortalecimento da
gestão das ações de alimentação e nutrição, principalmente direcionadas a secretários de saúde,
referências de alimentação e nutrição nos municípios e representantes do setor financeiro das
secretarias municipais de saúde. O objetivo foi fazê-los conhecer as ações estratégicas, linhas de
financiamento e programas de alimentação e nutrição, assim como otimizar a utilização dos
recursos repassados, bem como a implementação e registro das informações nos sistemas
correspondentes.
Tendo como objetivo apoiar os gestores e profissionais que atuam na coordenação dos
programas do Ministério da Saúde voltados para a promoção da saúde e atenção nutricional na
Atenção Básica foi elaborado o Guia de Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e
Nutrição e de Promoção da Saúde com um breve resumo dos principais programas do
Ministério da Saúde relacionados a essas temáticas, descrevendo seus objetivos, as referências
legais (decretos, portarias), os materiais de apoio, cursos relacionados e sistemas de
informações vinculados. O material foi divulgado a todos os secretários de saúde estaduais e
municipais, ao Conasems e coordenadores estaduais e municipais de alimentação e nutrição.
Outra ferramenta produzida para apoiar o diagnóstico situacional dos municípios em relação
aos programas e ações de alimentação e nutrição foi o Informe Situacional sobre os Programas
de Alimentação e Nutrição e de Promoção da Saúde na Atenção Básica, elaborado um para
cada estado Brasileiro, considerando as vigências de agosto/2017 e dezembro/2017. Este
documento contém a sistematização de informações e indicadores de:


Programas ou ações estratégicas de alimentação e nutrição, (Programa Bolsa Família,
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, NutriSUS, Programa Nacional de
Suplementação de Ferro, Programa Crescer Saudável, Estratégia Amamenta e Alimenta
Brasil – EAAB e Linha de cuidado do sobrepeso/obesidade);



Incentivos financeiros para aperfeiçoar a implementação das ações de alimentação e
nutrição nos estados e municípios (Incentivo Financeiro para Estruturação da Vigilância
Alimentar e Nutricional - VAN e incentivo para financiamento das ações de Alimentação
e nutrição - FAN);



Programas de Promoção da Saúde na Atenção Básica: Programa Saúde na Escola e
Programa Academia da Saúde;



Programas/estratégicas da Atenção Básica em que as ações/programas de alimentação
e nutrição se inserem no contexto da atenção nutricional: (Programa de Melhoria do
Acesso e Qualidade, E-SUS e E-Gestor).

Além da divulgação individual dos materiais aos gestores, ambos os documentos citados acima
subsidiaram o debate e reuniões estratégicas quando técnicos da CGAN realizaram visitas in loco
aos estados, sejam estas por iniciativa da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição ou por
convite de alguns estados.
Ainda com o intuito de aprimorar a utilização dos incentivos financeiros destinados à
implementação e estruturação das ações de alimentação e nutrição nas esferas estaduais e
municipais foi atualizado o Instrutivo sobre o Incentivo Financeiro das Ações de Alimentação e
Nutrição (FAN). O material explicita o contexto desse incentivo financeiro, Portarias publicadas,
critérios de adesão, tipos de instrumentos de planejamento para apoiar a definição de ações
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para implementação das ações e tipos de despesas permitidas de acordo com a natureza do
recurso (custeio) para apoiar na execução orçamentária.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017


Elaboração do Guia de Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e Nutrição e de
Promoção da Saúde na Atenção Básica e divulgação para secretários municipais de
saúde, referências estaduais e municipais de alimentação e nutrição.



Atualização do Instrutivo sobre o Incentivo Financeiro das Ações de Alimentação e
Nutrição (FAN).



Elaboração semestral de Informe Situacional sobre os Programas de Alimentação e
Nutrição e de Promoção da Saúde na Atenção Básica e divulgação semestralmente para
coordenadores de alimentação e nutrição, gestores estaduais e municipais de saúde;

Principais investimentos
O principal investimento nessa ação deu-se pela disponibilidade dos técnicos da CGAN para
elaboração do conteúdo do documento.

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
A elaboração do informe situacional demandou o envolvimento e a disponibilidade de
técnicos de todas as equipes da CGAN. Apesar de ser um processo simples, a consolidação das
informações se mostrou trabalhosa, o que poderia ser otimizado caso houvesse um sistema que
pudesse dar suporte a essa tarefa.

Perspectivas e desafios para 2018


Apoio do Núcleo de Tecnologia de Informação na disponibilização de sistema ou matriz
que possibilite otimizar a consolidação dos indicadores e índices para a elaboração do
Informe Situacional sobre os Programas de Alimentação e Nutrição e de Promoção da
Saúde na Atenção Básica;



Elaboração anual dos Informe Situacional sobre os Programas de Alimentação e
Nutrição e de Promoção da Saúde na Atenção Básica;



Atualizar do Instrutivo sobre o Incentivo Financeiro das Ações de Alimentação e
Nutrição (FAN).

12.3 A CGAN como campo de formação
A CGAN apoia a formação de profissionais de saúde, em nível de graduação e pós-graduação,
constituindo-se como um campo de prática para estágios e residências sobre gestão dos
programas de alimentação e nutrição e promoção da saúde na atenção básica.
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Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017
Em nível de graduação a CGAN recebeu alunos 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. O número de estagiários pertencentes a cada
instituição está relacionado nas tabelas 25 e 26 abaixo:
Tabela 25 – Número de estagiários de programas de graduação em nutrição que tiveram a
CGAN enquanto campo de prática, em 2017.
Instituição

Nº de estagiários recebidos no ano de 2017

UNB

1

UNICEUB

6

UNIEURO

1

Tabela 26– Número de estagiários de programas pós-graduação que tiveram a CGAN enquanto
campo de prática, em 2017.
Instituição

Nº de estagiários recebidos no ano de 2017

Residência Multiprofissional em Saúde da
Escola de Saúde Pública do Ceará

1

Residência Multiprofissional em Saúde
Coletiva – DF

2

Os trabalhos desenvolvidos pelos estagiários contribuíram com as ações desenvolvidas pela
Coordenação. Destacam-se os trabalhos de conclusão de estágio desenvolvidos:


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.

Além de contribuir na elaboração de documentos da Coordenação, os estagiários e
residentes trazem o seu olhar sobre as ações e estratégias desenvolvidas pela Coordenação,
proporcionando a troca de experiências e um espaço que se possibilita desenvolver um
olhar mais crítico sobre o desenho e monitoramento de programas e iniciativas. No ano de
2017 foram desenvolvidas oficinas e 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:
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- Roda de conversa com residentes do Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde Coletiva – DF sobre a inserção deles nos distintos tipos de equipe de atenção básica
e quais as principais potencialidades e dificuldades que enfrentaram;
- Roda de conversa com residentes do programa de Residência Multiprofissional em
Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará sobre financiamento da atenção básica.

Principais investimentos
A CGAN não arca com recursos financeiros para essa ação. O estágio de graduação junto à UnB,
UNIEURO e à UNICEUB é voluntário. O principal investimento nessa ação dá-se pela
disponibilidade de recursos humanos para realizarem a orientação e preceptoria dos estagiários
e estudantes de especialização.

Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
Disponibilidade dos trabalhadores da CGAN para acompanhamento e orientação das atividades
dos estagiários, o que demandou a elaboração de planos de imersão mais objetivos e redução
do número de vagas disponíveis para estágios.
Perspectivas e desafios para 2018


Continuidade das parcerias com a UnB, UNIEURO e UNICEUB para o recebimento de
estagiários na Coordenação;



Articulação com a SGESP/MS para firmar novos convênios e termos de estágio no ano
de 2018;



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 realização de estágios eletivos no DAB;

12.4 Educação permanente da equipe da CGAN
A CGAN realizou momentos de educação permanente para a própria equipe técnica por meio
de Rodas de Conversa. Com intuito de realizar um debate interno da equipe sobre temas
específicos, em geral, são convidados palestrantes externos que realizam uma fala (1h a 1h30)
explanatória com vistas a incitar um debate sobre a temática. Outro formato de Roda de
Conversa é com uma palestra sobre algum programa ou estratégia específica da CGAN, em que
um técnico com maior expertise na pauta aborda o tema junto aos demais técnicos.
Em 2017, os temas abordados foram:
11/jan

Desafios da gestão da PNAN no cenário nacional e Internacional

14/mar

E-Gestor

03/abr

Programa Academia da saúde

19/abr

Como fazer o apoio institucional/relação com estados e municípios

09/jun

Sisvan 3.0

23/jun

Taxação de bebidas açucaradas

28/jul

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
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03/ago

DCNT, alimentação não saudável, estratégias que a indústria usa na América
Latina e regulamentação da publicidade

24/nov

Resultados preliminares dos editais de pesquisa via CNPq
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13. AGENDA DE AÇÕES E ATUAÇÃO DE CARÁTER INTERSETORIAL

13.1 Comissões Permanentes do Consea
A CGAN participa, como membro efetivo, de duas Comissões Permanentes do Consea: CP 02
(Sistemas Alimentares e Nutrição) e CP 04 (Direito Humano à Alimentação Adequada). Em 2017,
esteve representada em todas as reuniões e plenária daquele Conselho
Em 2017, o Consea elaborou diversas Exposições de Motivo e Recomendações. Para o Ministério
da Saúde, foram encaminhadas as seguintes que apresentam interface mais direta com as
diretrizes da PNAN:


EM 001, de 19 de setembro de 2017, encaminhada ao Gabinete da presidência da
República Versando sobre Água e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Por
meio do Ofício-SEI nº 2105/2017/GP-DGI, de 20 de setembro de 2017, o Gabinete
Pessoal da Presidência da República enviou a EM para Secretaria de Governo da
Presidência da República, por meio do Memorando-SEI nº 1309/2017/GP-DGI, e aos
Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social, da Saúde e das Cidades, por
meio dos Ofícios-SEI nº 2101/2017/GP-DGI, nº 2102/2017/GP-DGI nº 2103/2017/GPDGI e nº 2104/2017/GP-DGI, respectivamente. Foi respondido por meio do Ofício nº
197/2018/SERED/CGGM/GM/MS, de 18 de maio de 2018, ao Consea, com cópia para
Diretor de Gestão Interna do Gabinete Pessoal do Presidente da República (SEI
00063.003397/2017-11.). Origem: Mesa Diretiva.



Rec. 003/2017, de 16 de agosto de 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).
Origem: CP02.



Rec nº 004/2017, de 16 de agosto de 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. Sistema prisional
(Ofício-SEI nº 107/2017/Consea de 24/08/17 ao MJ e Ofício-SEI nº 103/2017/Consea de
23/08/2017 ao CNDH). Origem CP04.



Rec nº 005/2017, de 16 de agosto de 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
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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). Origem: CP04.

Principais investimentos
Não se aplica.
Pontos críticos e estratégias de superação adotadas
Aprofundar o debate do setor saúde e sua articulação com SAN e com o DHAA.
Perspectivas e desafios para 2018
Continuidade na participação nas plenárias do Consea e nas reuniões das CP 02 e 04 da CP7,
para incidência na agenda de discussões e acompanhamentos dos desdobramentos da 5ª
Conferência Nacional de SAN, do Encontro 5ª. Conferências + 2 em relação ás proposições que
tenham conexão com a saúde.

13.2 Comissão Nacional de Agroecologia e Produtos Orgânicos (CNAPO) e Comissão
Intersetorial de Agroecologia 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 CNAPO
(composta por quatorze 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.
Tendo por base as lições aprendidas no curso da implementação do primeiro plano, governo e
sociedade se envolvem em um novo ciclo de planejamento. O resultado foi a publicação, em
2016, do II Planapo, a viger 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,
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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 o seu consumo e divulgando os princípios
agroecológicos.

Atividades desenvolvidas e resultados alcançados em 2017


Participação nas plenárias na CNAPO e da Ciapo, que têm periodicidade trimestral;



Participação do processo de monitoramento das metas do Planapo II (2016-2019)



Participação no Congresso Latino Americano de Agroecologia, realizado em setembro
de 2017 em Brasília-DF

Principais investimentos
Não se aplica.
Pontos críticos e estratégias de superação adotadas


Contraposição ao avanço do uso intensivo de agrotóxico e da transgenia na cadeia de
produção de alimentos nacional, em especial ao risco iminente resultante da possível
aprovação do PL 6299/02, em trâmite no Congresso Nacional. Destaque-se que este
Ministério, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do
Trabalhador – DSAST/SVS e desta CGAN, posicionaram-se contrariamente à aprovação
do PL, em seus respectivos pareceres técnicos.



Avançar na temática relacional “Agroecologia e Saúde”.

Perspectivas e desafios para 2018


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 ações e campanhas sobre alimentação saudável e produção orgânica;



Incentivar, por meio de materiais educativos que se proponham a promover a
alimentação adequada e saudável, o consumo de alimentos orgânicos e de base
agroecológica.
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14. AGENDA DE AÇÕES E ATUAÇÃO INTERNACIONAL

A agenda internacional da CGAN envolve atividades técnicas, regulatórias e de cooperação. No
campo das agendas técnicas, destacam-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,
assim como a discussão das políticas de alimentação e nutrição e de segurança alimentar e
nutricional junto a agências das Nações Unidas (OMS, FAO, PMA, Unicef), assim como no âmbito
do Mercosul (representação do Brasil no Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar e
Nutricional – GTSAN). Essas agendas são também apoiadas pela Assessoria Internacional do
Ministério da Saúde (Aisa/MS).

14.1 Codex Alimentarius
No campo regulatório, destacam-se as interfaces com o Codex Alimentarius (FAO/OMS),
particularmente nos comitês de nutrição (CCNFSDU) e de rotulagem nutricional (CCFL),
aproximando a agenda regulatória das necessidades das políticas públicas de promoção da
alimentação saudável. As principais discussões do CCNFSDU foram a elaboração de documentos
e normas do Codex Alimentarius sobre: Revisão da norma Codex Stan 156-1987 sobre fórmula
infantil de seguimento; continuidade da discussão técnica sobre Biofortificação; e Documento
de discussão sobre padrão de alimentos prontos para consumo “ready-to-use-foods” (RUTF). 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 aquicultura orgânica. Para 2018, espera-se fortalecer ainda mais a participação da
CGAN junto a estes comitês do Codex, tanto em nível nacional, quanto na participação nas
delegações brasileiras para as reuniões internacionais, com vistas a reforçar a defesa das
agendas de nutrição e saúde pública no campo da regulação internacional.

14.2 Redução do Sódio nas Américas
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 segunda fase se iniciou em de 2015,
bem como no Consórcio Multilateral para a Redução do Sódio, ambos coordenados pela
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). No âmbito das atividades desses grupos, um
representante da CGAN atuou como vice coordenador do Grupo Técnico Assessor para a
América Central e do Sul, participou da organização e condução da reunião presencial do Grupo
Técnico Assessor. Nessa reunião, foram definidas ações prioritárias. São elas: atualizar as metas
regionais para o teor de sódio em alimentos industrializados, desenvolver estratégias para a
prevenção secundária da hipertensão arterial, fortalecer as ações de educação e marketing
social em relação ao consumo de sódio e ampliar as ações no campo da alimentação fora do
domicílio.
Além disso, está em desenvolvimento um 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. Tais pesquisas tratarão do perfil nutricional dos alimentos processados na região das
Américas, estudos de comportamento alimentar do consumidor, avaliações econômicas e
epidemiológicas da redução do sódio nas populações e estudo do perfil nutricional de alimentos
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artesanais dos países. A participação do Brasil, nesse processo, vem sendo coordenada pela
CGAN, em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
Para 2018, na continuidade da segunda fase do Grupo Técnico Assessor da Opas, em articulação
com o Consórcio Multilateral (que também envolve representação do setor produtivo), para
ampliar e apoiar o número de países com políticas de redução do consumo de sódio, assim como
fortalecer os compromissos com a agenda, bem como avançar nas atividades do projeto de
pesquisa com o IDRC.

14.3 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. Esta Coordenação tem empenhado esforços para
avançar nas discussões sobre políticas e estratégias para o enfrentamento da obesidade e outras
doenças crônicas não transmissíveis no âmbito da CISAN.
No primeiro semestre de 2017, Argentina estava com a presidência pró-tempore do bloco. O
Brasil não pôde participar da reunião presencial neste semestre tendo em vista contingências
orçamentárias, apesar de ter acompanhado todas as videoconferências preparatórias e ter
participado da discussão dos documentos de trabalho.
No segundo semestre de 2017, a presidência do bloco esteve com o Brasil e realizaram-se
debates sobre a implementação e monitoramento do 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 do 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). 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). Destaca-se, portanto, que o Brasil tem realizado
um papel pró ativo e indutor no âmbito da CISAN.

14.4. Cooperação Internacional
Por fim, a cooperação internacional é predominantemente orientada para as políticas brasileiras
de enfrentamento da dupla carga da má nutrição (excesso de peso/obesidade e desnutrição) e
são normalmente coordenadas com visitas a outros ministérios envolvidos com a segurança
alimentar e nutricional, como o MDS e MEC, e articuladas muitas vezes por agências
internacionais
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
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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, apoiar a produção
de materiais e publicações conjuntas na área de nutrição e fomentar e apoiar 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 rede de saúde.
Ainda em 2017, no âmbito da cooperação bilateral, foram realizadas visitas técnicas entre Brasil
e Chile com relação às temáticas de construção e implementação de guias alimentares e de
medidas regulatórias no que tange à rotulagem frontal e publicidade de alimentos e medidas
restritivas.
Também está sendo formalizada uma Cooperação Técnica Bilateral Brasil-Moçambique para
fortalecimento da Governança em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) naquele país. Essa
Cooperação surge por demanda do Secretariado Executivo de San (SetSan), instância de
coordenação da estratégia de SAN no país, vinculada ao Ministério da Agricultura e Segurança
Alimentar (MASA), por reconhecer o êxito do Brasil na abordagem e governança dessa temática
e em consequência, ter reduzido substancialmente a desnutrição infantil no país e,
consequentemente, ter sido excluído, pela FAO, do “Mapa da Fome”. Esse 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) para
formação de quadros técnicos e de gestores 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, dele participam a Sesan/MDS e Fiocruz.
Como parte de um projeto de Cooperação da Assessoria Internacional do Ministério da Saúde
com o Governo da Dinamarca, foi ofertada uma vaga para a CGAN para cursar a disciplina de
verão “Nutrição e Saúde Global” parte da grade de mestrado em na Universidade de
Copenhagen. O curso foi composto de 5 semanas, com uma parte à distância e outra presencial
(7 a 18 de agosto de 2017). Os seguintes temas foram abordados em um contexto amplo e
perspectiva da ciência social: a) nutrição infantil; b) prevenção e tratamento da desnutrição; c)
nutrição e doenças infecciosas; d) transição nutricional e dupla carga da má nutrição. Com trocas
de experiências importantes entre os alunos, possibilitou-se o aprimoramento dos debates no
âmbito do Ministério da Saúde sobre nutrição e saúde global, seus determinantes e estratégias
possíveis para superação de desafios com vistas ao aprimoramento da política brasileira de
nutrição. Neste processo, destacam-se, especialmente, os temas da desnutrição infantil e
infecções associadas. Além disso, possibilitou a atualização de literatura acerca desse tema.
Neste tema, foi feita uma apresentação e discussão sobre os a política brasileira de promoção
do aleitamento materno, cujos avanços possuem reconhecimento internacional. Para além do
conteúdo abordado, foi possível conhecer como grupos de pesquisa em alimentação e nutrição
da Dinamarca direcionam seus estudos no tratamento da desnutrição, de forma diferente das
políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil (mais ampla e intersetorial).
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14.5 Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição
Após o lançamento da Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição, ao final de 2016, FAO
e OMS organizaram uma série de discussões eletrônicas e reuniões técnicas para a discussão do
seu plano de ação, nas quais o Brasil foi protagonista.
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 a 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,
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 consistiu no 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.
Foram eles:


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).

Durante a reunião do Comitê Mundial de Segurança Alimentar e Nutricional (CSA), em outubro
de 2017, o Brasil lançou um documento com outros compromissos para a Década de Ação pela
Nutrição. Esses compromissos estão respaldados nas metas do II Plansan, de forma a alinhar a
agenda nacional com a agenda internacional e estão organizadas em seis pilares:


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
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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.

A partir do Plano de Trabalho para a Década de Ação pela 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:
a. Guias alimentares e reformulação de alimentos processados (liderança do
MS);
b. Governança em segurança alimentar e nutricional e compras públicas
(liderança do MDS);
c. Alimentação escolar (liderança do FNDE).
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15. 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 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.
A CGAN participou de algumas audiências públicas que também serão descritas neste item.

15.1

Conselho Nacional de Saúde – CNS

A CGAN possui assento na Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN), e participa
também das plenárias do CNS, quando convocada por este ou pelo Gabinete do Ministro.
Em 2017, foram aprovadas no plenário do Conselho algumas recomendações que tiveram
origem na CIAN ou que trazem temáticas conexas com a alimentação e nutrição. São elas:


Rec. 20, de
09/06/2017: Recomenda Ao Ministério da Educação que 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



Rec 21, de 09/06/201: 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;



Rec. 22, de 09/06/2017: 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;

15.2

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. Em 2017, foram realizadas cinco plenárias do Consea, com as seguintes temáticas:


18 de maio de 2017: Balanço do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Plansan) 2016-2019 e agenda de prioridades para a gestão 2017-2019
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21 de junho de 2017: definição da agenda temática prioritária e
formação das comissões permanentes



16 de agosto de 2017: Água, soberania e segurança alimentar e nutricional



27 de setembro de 2017: Agricultura familiar e compras públicas



29 de novembro de 2017: Racismo Institucional, Terra e Território

15.3 Conselho Nacional de Direitos Humanos
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. Essa Comissão5 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.
A CPDHAA, tem o objetivo de apurar violações do DHAA, recomendar as medidas necessárias e
tomar providências com vistas à reparação das violações constatadas, bem como desenvolver
ações de promoção de direitos. ACGAN participa como membro efetivo.
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 as 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 contexto, em 2017, foram publicadas duas Resoluções que tratam desse assunto: a
Resolução nº 03, de 05 de Outubro de 20176, que dispõe sobre a prestação de serviços de
alimentação e nutrição às pessoas privadas de liberdade e aos trabalhadores no sistema
prisional, e a Resolução nº 09, de 06 de Dezembro de 20177, 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.
Principais investimentos
Não se aplica.
Perspectivas e desafios para 2018


Continuidade na participação nas reuniões desses colegiados para incidência na agenda
de discussões e acompanhamentos dos desdobramentos das recomendações deles
emanadas;



Preparar e participar da missão à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, 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

5

Resolução n° 11 de 3 de dezembro de 2015.

6

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

7

Relatório de Gestão CGAN 2017

averiguação da aplicação da resolução 09, e observação de violações do DHAA das
mulheres custodiadas.
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ANEXOS - PLANOS NACIONAIS COM METAS, AÇÕES OU INICIATIVAS SOB GESTÃO DA CGAN

1. METAS DO PLANO PLURIANUAL 2016-2019 DE RESPONSABILIDADE DA CGAN. BRASIL,
2016.
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.

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
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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.

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)

Relatório de Gestão CGAN 2017

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. 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).


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
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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. 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
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
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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
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
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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
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 advocacy para 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.
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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
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.

3. 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)
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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;



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 às 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);
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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.

4. PLANO NACIONAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA – Planapo 2016-2019
O Ministério da Saúde é responsável por quatro iniciativas do Planapo: 3 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
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.
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