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1. Conceito 
 
O Programa de Combate às Carências Nutricionais (PCCN), instituído 

em 23 de março de 1998 e integrante da parte variável do Piso de Atenção 
Básica (PAB), tem por objetivo reduzir e controlar a desnutrição infantil em 
geral e as carências nutricionais específicas, principalmente a anemia 
ferropriva, a hipovitaminoseAe incentivara prática do aleitamento materno. 

 
O PCCN é o sucedâneo do Programa "Leite é Saúde", que tinha o 

mesmo objetivo, porém repassava os recursos através de convênio, com 
exigência de contrapartida municipal e prestação de conta mensal ao 
Ministério da Saúde, como pré-requisito para a liberação da parcela 
financeira do mês seguinte. Esta forma de atuação dificultava tanto o 
cumprimento das cláusulas contratuais, por parte dos municípios, quanto o 
surgimento de novas adesões ao Programa e, por conseguinte, apresentava 
baixo índice de execução física e orçamentária. 

 
A atenção integral à saúde da criança de 6 a 23 meses compreende, 

além do correto fornecimento de leite integral e óleo de soja, a promoção do 
aleitamento materno, a avaliação do estado nutricional da criança, a 
prevenção e tratamento da hipovitaminose A e da anemia ferropriva, a 
orientação alimentar e nutricional e o acompanhamento da evolução do 
estado nutricional. 

 
Como os fatores de risco para a desnutrição energético-protéica situam-

se dentro do contexto familiar da criança, na prática é recomendável a 
avaliação nutricional simultânea de outros membros do núcleo familiar, 
principalmente irmãos e mães gestantes ou em lactação e pessoas idosas. 

 
Deste modo, define-se o público-alvo do PCCN como sendo composto 

de crianças de 6 a 23 meses, com desnutrição energético-protéica, crianças 
na faixa etária de 2 a 5 anos, com deficiência de ferro e/ou de vitamina A e 
gestantes e idosos em risco nutricional. 

 
Crianças menores de 6 meses não são atendidas pelo Programa tendo 

em vista a recomendação universal de que estejam recebendo 
exclusivamente 
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leite materno. Entretanto, se forem filhas de mães soropositivas para o HIV, 
serão atendidas pelo Programa, pois neste caso há contra-indicação do 
aleitamento materno, como medida preventiva da transmissão vertical do vírus. 
 
São consideradas em risco nutricional, as crianças cuja relação peso/idade está 
situada abaixo do percentil 10, segundo o Cartão da Criança utilizado na rotina 
dos serviços de saúde. 
 
Estudo realizado pelo Ministério da Saúde para estimar, por município, o 
número de crianças em risco nutricional, segundo modelo estatístico elaborado 
pelo Núcleo de Pesquisa em Nutrição e Saúde (NUPENS/USP), mostrou que no 
Brasil existem 615.024 crianças de 6 a 23 meses em risco nutricional, número 
que acrescido de 50% por conta dos contatos, gestantes e idosos com 
deficiências de nutrição, perfaz o total de 922.536 pessoas que constituem o 
público-alvo do Programa. 
 
 
2. Funcionamento 
 
As crianças a serem beneficiadas pelo Programa são encaminhadas à rede 
municipal de saúde pelos agentes comunitários. A inscrição é feita depois de 
uma avaliação do estado nutricional, e somente se a mãe apresentar o Cartão 
da Criança. 
 
O acompanhamento do estado nutricional é realizado regulam-iente, medindo-se o 
peso e avaliando-se a curva de crescimento. Mensalmente, esta avaliação é 
registrada no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). 
 
Toda criança, uma vez inscrita no Programa, deve receber atendimento pelo 
menos por 12 meses, independentemente do resultado das avaliações 
posteriores. 
Cada criança inscrita recebe 1 litro de leite ou 120 g de leite em pó integral, 
diariamente, e uma lata de óleo de soja por mês. 
 
Para combater a anemia ferropriva, causada pela carência de ferro, o 
Ministério também distribui xarope de sulfato ferroso para as crianças do 
Nordeste. 
 
O financiamento do Programa é feito pelo Ministério da Saúde, através do 
repasse de recursos orçamentários aos municípios habilitados para tal. 
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Os recursos orçamentários repassados aos municípios e destinados às 
atividades de recuperação nutricional, têm dois componentes: 
 
§ um valor destinado à recuperação nutricional de crianças de 6 a 23 meses, 

mediante o fornecimento de leite em pó integral ou fluido pasteurizado e óleo 
de soja, como complementação alimentar; e 

§ um valor adicional, destinado a outras ações na área de alimentação e 
nutrição, consideradas epidemiologicamente relevantes, dentro do contexto do 
município. 

 
O valor destinado à recuperação nutricional é calculado multiplicando-se o 
número de crianças de 6 a 23 meses em risco nutricional pelo valor estimado 
para a recuperação nutricional que está fixado em R$180,00 por criança/ano. 
Para se calcular o número de crianças a serem atendidas pelo Programa, 
multiplica-se o contingente populacional efetivo de crianças de 6 a 23 meses, 
pelo percentual de prevalência de risco nutricional calculado pelo Ministério da 
Saúde, para cada município. 
 
O valor adicional a ser repassado a cada município não pode ultrapassar a 50% 
do valor destinado à recuperação nutricional. 
 
3. Habilitação/Requisitos 
 

Na qualificação do município para o recebimento do incentivo financeiro, 
quatro etapas deverão ser cumpridas, nos âmbitos municipal, estadual e federal: 
 
§ aprovação do Plano Municipal de Combate às Carências Nutricionais pelo 

Conselho Municipal de Saúde; 
§ aprovação do pleito pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), 

considerando parecer técnico da Secretaria Estadual de Saúde; 
§ homologação do pedido pelo Ministério da Saúde, mediante expedição de 

portaria específica; 
§ renovação anual do Plano Municipal de Combate às Carências Nutricionais, 

com aprovação do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Estadual de 
Saúde e encaminhamento ao Ministério da Saúde. 

 
Os recursos financeiros para o incentivo às ações de combate às 

carências nutricionais são repassados aos municípios que atendem aos 
seguintes requisitos: 
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§ estar habilitado em qualquer uma das formas de gestão estabelecidas 
pela Norma Operacional Básica do Sistema Unico de Saúde (NOB SUS 
01/96); 

§ integrar o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN); 
§ elaborar, anualmente, o Plano Municipal de Combate às Carências 

Nutricionais, contendo o elenco de ações a serem implementadas. 
 

O município pode ter a sua qualificação temporariamente suspensa, quando 
deixa de cumprir qualquer uma das exigências regulamentares. Uma vez 
regularizada a situação, o município volta a fazer jus ao repasse das parcelas 
mensais, inclusive daquelas referentes aos meses de suspensão. 
 

4. Responsabilidades 
 
Compartilham responsabilidades na implementação e execução das ações do 
Incentivo para o Combate às Carências Nutricionais a União, os estados e os 
municípios. Entretanto, existem atribuições específicas assim definidas: 
 

Nível Federal (Ministério da Saúde): 
 
§ estabelece estratégias de atuação, em âmbito nacional; 
§ define critérios, normas e diretrizes, sempre após ampla discussão com 

os vários níveis e setores envolvidos; 
§ homologa a qualificação dos municípios por meio de portaria ministerial; 
§ repassa, mensalmente, recursos financeiros aos municípios, por meio do 

Fundo Nacional de Saúde; 
§ orienta e capacita pessoal nos estados e municípios; 
§ executa projetos de avaliação e desenvolve sistemas de informação de 

caráter geral; 
§ fiscaliza a execução financeira dos planos municipais. 
 
 

Nível Estadual (Secretaria Estadual de Saúde): 
 
§ estabelece estratégias de atuação, em âmbito estadual; 
§ participa da definição de critérios, normas e diretrizes; 
§ acompanha, supervisiona e avalia as ações de combate às carências 

nutricionais, em âmbito estadual, em articulação com os Centros 
Colaboradores; 
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§ analisa e emite parecer técnico com a finalidade de nortear a Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) na apreciação do pleito municipal de qualificar-se 
para o recebimento de recursos do Plano de Atenção Básica de Saúde (PAB), 
ou por ocasião da renovação desta qualificação; 

§ envia, mensalmente, ao Ministério da Saúde, para homologação, a lista de 
municípios qualificados ou com renovação aprovada; 

§ mantém arquivados os planos municipais de trabalho aprovados. 
 
§ Nível Municipal (Secretaria Municipal de Saúde): 
 
§ executa o Plano Municipal de Combate às Carências Nutricionais; 
§ define estratégias de atuação, em nível municipal; 
§ participa da definição de critérios, normas e diretrizes; 
§ implanta e mantém em funcionamento, em âmbito municipal, o Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN); 
§ organiza e mantém atualizado o cadastro de crianças, gestantes e idosos em 

risco nutricional; 
§ acompanha mensalmente a evolução nutricional de cada beneficiário e executa 

outras ações básicas de saúde, como vacinação e educação sanitária; 
§ compra, armazena e distribui leite em pó integral e óleo de soja. Em cada 

etapa, observa os critérios que otimizam a ação, como preço e qualidade 
(compra), condições ambientais (armazenagem), nível de desnutrição e 
condições familiares (distribuição); 

§ para não sofrer solução de continuidade em seus trabalhos, o município 
repassa mensalmente as informações à Secretaria Estadual de Saúde e renova 
anualmente seu plano de trabalho. 

 
5. Breve Avaliação do Programa 5.1. Indicadores de Cobertura 
 

5.1 Indicadores de Cobertura 
 

A nova sistemática de execução do programa, adotada a partir de junho de 
1999, vem conseguindo corrigir as duas mais graves falhas detectadas nas 
fiscalizações anteriores a essa data, quais sejam a descontinuidade e morosidade 
no repasse dos recursos financeiros e o desligamento dos beneficiários, após três 
meses de recebimento dos produtos, sempre que era ultrapassado o limite de peso 
mínimo exigido. 

 
Pelas novas regras de execução, os recursos são repassados mensalmente do 

Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, sem a 
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necessidade de assinatura de convênio. Passa de 3 para 12 meses o 
tempo mínimo de permanência das crianças no programa, evitando assim 
a manipulação do peso das crianças, utilizada pelos pais para evitar o seu 
desligamento do programa. 
 
O PCCN está presente, atualmente, em 88,5% dos municípios brasileiros e 
beneficia 92,5% do seu público-alvo (vide detalhamento no Quadro 1). 
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A evolução do Programa, em termos da adesão de municípios e da população 
atendida, no período janeiro de 1998 a março de 2000, considerando cada região, 
pode ser observada nos gráficos a seguir (vide detalhamento no Quadro 1). 
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O gráfico a seguir compara os diferentes níveis de adesão ao programa nos 
estados e no Distrito Federal à média nacional que é, atualmente, de 88,5%. 
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É interessante observar que a cobertura do PCCN em termos de municípios está se 
dando, coerentemente, na direção dos municípios definidos como prioritários pelos 
programas de Redução da Mortalidade Infantil (PRMI) e Comunidade Solidária (CS), além 
de privilegiar também os municípios do Polígono da Seca (PS). Esta situação é mostrada a 
seguir (vide detalhamento nos Quadros 2, 3 e 4). 
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5.2 Meta Financeira 
 

Os recursos financeiros alocados ao PCCN em 1999 tiveram um incremento 
de 4,4% em relação ao ano anterior. Em 2000 foram mantidos os valores de 
1999 para as ações específicas de recuperação nutricional de crianças de 6 a 
23 meses, acrescidos de R$ 6,5 milhões para a compra e distribuição de 
micronutrientes a crianças de 2 a 5 anos e atendimento a gestantes e idosos em 
risco nutricional, perfazendo um total de R$ 172,5 milhões. Já a execução 
financeira teve um acréscimo de 82% em relação a 1988. Para este ano espera-
se um crescimento em torno de 19%, comparado a 1999. 

 
Os gráficos a seguir mostram a evolução dos recursos financeiros orçados e 

efetivamente repassados a estados e municípios, no período de 1988 a março de 
2000 (vide detalhamento nos Quadros 5 e 6). 
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Os valores regionalizados repassados a estados e municípios podem ser 

visualizados no gráfico a seguir: 
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6. Planejamento 
 

6.1. Plano Plurianual – PPA 2000/2003 (Projeto de Lei) 
 
No PPA 2000/2003, o Programa de Combate às Carências Nutricionais 

está contido no Programa Alimentação Saudável, sob a forma de duas 
atividades, com os seguintes códigos e descritores: 
 
§ Código Orçamentário 36901.10.306.0008.4294 - Aquisição e Distribuição 

de Micronutrientes para Crianças, Gestantes e Idosos, em Áreas 
Endêmicas do Nordeste; e 

§ Código Orçamentário 36901.10.306.0008.4346 - Incentivo Financeiro a 
Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica (PAB), 
para Ações de Combate às Carências Nutricionais. 

 
Estão previstas três metas epidemiológicas (indicadores), relacionadas 

com a área de nutrição: 
 
§ redução da taxa de prevalência de desnutrição, em menores de 5 anos, de 

5,7% para 3,7%; 
§ redução da taxa de prevalência da anemia ferropriva em gestantes de 30% 

para 20%; 
§ além da redução da taxa de desnutrição em idosos que, em dezembro de 

1989, era de 18,8%. 
 

As metas físicas operacionais previstas no PPA 2000/2003 para o PCCN 
incluem: 
 
§ recuperação nutricional de 926 mil crianças e gestantes; e 
§ distribuição de micronutrientes a 8 milhões de crianças, gestantes e idosos. 
 

As metas físicas e financeiras do PCCN que integram o PPA 2000/2003 
estão resumidas nos gráficos a seguir: 
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QUADRO 1 
Série histórica dos municípios atendidos pelo PCCN e população 

beneficiada, 1998 – mar/2000 
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QUADRO 2 
Municípios atendidos pelo PCCN e população beneficiada na área de 

abrangência do Programa de Redução da Mortalidade Infantil – 
PRMI, 1998 – mar/2000 
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QUADRO 3 
Municípios atendidos pelo PCCN e população beneficiada na área de 

abrangência do Comunidade Solidária, 1998 – mar/2000 
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QUADRO 4 
Municípios atendidos pelo PCCN e população beneficiada na área de 

abrangência do Polígono da Seca, 1998 - mar/2000 
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QUADRO 5 
Limites Fixados para o PCCN no Período de 1998 - mar/2000 
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QUADRO 6 
Execução Financeira do PCCN no Período de 1998 - mar/2000 

 

Observação.  
Como o custo anual do programa por beneficiário está fixado em R$ 180.00. repassados em 12 parcelas mensais de R$ 15,00, valor per capita de 
R$ 129,00, verificado em 1999, significa que cada beneficiário, em média, esteve recebendo o beneficio por cerca de 8 meses e 18 dias. 
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7. Legislação, Normas e Textos Referentes ao Programa 

§ Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 01/96). 

§ Portaria Nº 2.409, de 23 de março de 1998. 

§ Portaria Nº 2.971, de 23 de junho de 1998. 

§ Portaria Nº 709, de 10 de junho de 1999. 

§ Portaria Nº 710, de 10 de junho de 1999. 

§ Portaria N° 1.211, de 6 de outubro de 1999. 

§ Informe Saúde, Ano III - Primeira Semana de agosto de 1999. 
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